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Uma grande reunião de trabalho, com cerca de 800 fazendários, onde foram revisados os principais 
resultados alcançados em 2013 e propostos novos desafios para 2014.    (páginas 6 a 8)
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EDITORIAL
Mais amigos
O Sindifisco trabalha continuamente para   as-
segurar a defesa e representação de seus filia-
dos.
Através de suas ações e conquistas, vem mos-
trando que é uma instituição séria e coesa.
Continuamos crescendo a cada dia!

Nossas boas-vindas aos novos filiados:

ESTOR LUIZ MACCARI

JUREMA RUTH VOLTOLINI

LUIZ ALBERTO GOMES

MAURÍCIO CUSTÓDIO

NESTOR VAVASSORI

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO  – Abri l/2014 
Rua Anita Garibaldi,  79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis  -  SC sindif isco@sindif isco.org.br

DIRETORIA 2014

Com ajuda do Sindifisco, de voluntários anôni-
mos e através do projeto Árvore da Sabedoria, o 
Asilo Irmão Joaquim teve, no fim do ano, uma tar-
de especial.  Durante um café da tarde, cada idoso 
recebeu presentes e o carinho de voluntários. Todos 
os presentes foram comprados por padrinhos vo-
luntários que através de uma campanha pelo Face-
book “adotaram” idosos e acolheram seus pedidos 
de Natal.  Além dos presentes, foram feitas doações 
de fraldas, kits de higiene pessoal, leite e outros ali-
mentos. O Sindifisco colaborou com a doação de 
um liquidificador industrial e dos alimentos para a 
ceia de Natal do grupo.

A exemplo dos anos anteriores, o Sindifisco no-
vamente será apoiador do Projeto de Educação Fis-
cal da Escola de Educação Básica João Widemann.

A escola destacou-se no ano passado com o 
projeto “Gincana de Educação Fiscal” e foi indica-
do para o 2º Prêmio Nacional de Educação Fiscal 
2013, organizado pela FEBRAFITE. 

O projeto ficou classificado entre os 10 melho-
res do Brasil e foi o Vice-Campeão na classificação 
geral.

S I N D I C A T O D I A  A  D I A

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS  “ALFREDO DAURA JORGE”

PROJETO INTEGRAR

Escola João Widemann 
de Blumenau

O Grupo de Voluntários “ALFREDO DAURA JORGE”, 
entidade beneficente que atua no  Hospital Governa-
dor Celso Ramos, de Florianópolis – SC, recebeu a do-
ação de  110 (cento e dez) cestas básicas, que foram 
distribuídas no ano de 2013 aos pacientes carentes 
que fazem hemodiálise no Hospital.

O Projeto Gestão Estudantil Universitária Integrar 
foi fundado em 2011 por alguns professores de cursos 
pré-vestibulares.  Como alguns professores já haviam 
participado de outro projeto similar, o Projeto Integrar 
já nasceu fortalecido pelo conhecimento mútuo dos 
professores e pelo envolvimento prévio com educação 
comunitária.  Desde então outros educadores se uni-
ram ao grupo com a mesma vontade de transformar a 
realidade social pela educação. O Projeto Integrar luta 
para que mais trabalhadores, mais jovens e adultos de 
camadas sociais excluídas ocupem as salas de aula 
das universidades e as transformem também.   

O Sindifisco é parceiro deste projeto e  participou, 
no fim do ano passado, de uma confraternização que 
foi realizada na Comunidade José Boiteux, quando fo-
ram distribuídos presentes às crianças. 

O  Sindifisco apoia projetos sociais de diversas áreas no Estado. Os recursos são destinados a campanhas 
e projetos voltados para a inclusão social, saúde, educação e meio ambiente no estado de Santa Catarina, 

ajudando a colocar em prática ações desenvolvidas por seus coordenadores.

Conheça alguns projetos apoiados pelo SINDIFISCO:

FISCO SOLIDÁRIO
D A  D I R E Ç Ã O

ASILO IRMÃO JOAQUIM

Caros Colegas,

Iniciamos 2014 com o pé direito, consoli-
dando vários projetos iniciados em anos an-

teriores como o teto único estadual, a implan-
tação do acordo de resultados e as promoções 
na carreira. Finalmente, depois de muita luta, 
atingimos o patamar de segurança jurídica re-
muneratória que sempre idealizamos.

Estas conquistas só foram possíveis por-
que estivemos unidos e engajados nas causas 
do Fisco, e, também na busca de resultados 
concretos para o estado de Santa Catarina. 
Não podemos deixar de destacar o importan-
te resultado do ano de 2013, quando a arreca-
dação estadual cresceu 11%, muito acima do 
crescimento econômico nacional que ficou 
em torno de 2,3%. Isso foi fruto do fortaleci-
mento da economia catarinense e do empe-
nho e criatividade do Fisco Estadual. A cate-
goria está de parabéns!

Entretanto, no encontro de fevereiro, o no-
vo norte para a Fazenda é chegar aos                      
R$ 2 bilhões. 

Estaremos efetivamente comprometidos 
para alcançar essa nova meta.

No mês de abril a diretoria do SINDIFISCO 
realizará um giro pelo estado. Faremos reuni-
ões regionalizadas com toda a categoria no 
intuito de abrir o debate sobre as ações reali-
zadas nos últimos meses, e, principalmente, 
para definir os próximos passos a serem tri-
lhados. Acreditamos que esse processo de dis-
cussão com a base está na essência de nossa 
filosofia política. É da base que surgem as bo-
as idéias que são implementadas pela direto-
ria executiva. Em breve informaremos o ca-
lendário das reuniões.

Estamos começando uma nova fase. Foca-
remos nossa energia na construção de um 
grande projeto nacional e estadual: a Lei Or-
gânica da Administração Tributária. Ações se-
rão desenvolvidas neste sentido onde a parti-
cipação de cada um dos filiados será funda-
mental.

Continuemos engajados nas nossas lutas, 
pois temos muito ainda a construir.

Um grande abraço,

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

P R E S I D E N T E

Fabiano Dadam Nau
V I C E - P R E S I D E N T E

Eduardo Antônio Lobo
2 º .  V I C E - P R E S I D E N T E

José Reinaldo Figueiredo
D I R E T O R  A D M I N I S T R A T I V O

Irineu Giombelli

D I R E T O R  F I N A N C E I R O

Soli Carlos Schwalb
D I R E T O R  D E  D I V U L G A Ç Ã O

Renato Dias Marques de Lacerda
D I R E T O R  J U R Í D I C O

Asty Pereira Júnior
D I R E T O R  D E  R E L A Ç Õ E S  S I N D I C A I S

Ingon Luiz Rodrigues

DIRETOR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Inácio Erdtmann
D I R E TO R D E A S S U N TO S PA R L AM E N TA R E S

Achilles César C. Barroso
D I R E T O R  D E  P R O J E T O S  E S P E C I A I S

Rondinelli Borges de Macedo

SUPLENTES: 

Camila Cerezer Segatto, Carlos Alberto 
Sirydakis, Cidemar José Dutra, José 
Antonio Farenzena, José Zomer 
Sobrinho, Luiz Carlos Rihl de 
Azambuja, Robson Vitor Gotuzzo, 
Rogério Macanhão.

ATUALIZE SEU 
CADASTRO!

Para mantermos em dia a comunicação com nossos 
filiados, é preciso que os dados estejam sempre atualiza-
dos em nosso cadastro, principalmente endereço para 
correspondência e telefones celulares. 

Atualize seus dados periodicamente. 
Essa é a melhor maneira do Sindifisco sempre man-

ter contato com você!
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AUDITOR FISCAL DE SC TOMA 
POSSE NA ACADEMIA 

NACIONAL DE ECONOMIA
Filiado Ivo Zanoni  vê posse como uma oportunidade real de difundir ideias através de estudos 

teóricos e práticos ligados às políticas públicas. 

O colega Auditor Fiscal da Receita Estadual de 
Santa Catarina, Ivo Zanoni acaba de ser em-

possado membro imortal da Academia Brasileira de 
Ciências Econômicas Políticas e Sociais, a tradicional 
Academia Nacional de Economia (ANE). 

A solenidade aconteceu no dia 2 de dezembro, no 
auditório da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Ivo Zanoni gentilmente compartilhou com o Jornal 
do Sindifisco este momento tão importante para a sua 
carreira:

JS - Gostaríamos de começar esta entrevista 
pedindo-lhe que nos fale de suas origens,  forma-
ção acadêmica e trajetórias na Fazenda e na área 
acadêmica.

Ivo - Nasci em Getúlio Vargas/RS, em 23/9/1954, 
onde residi com meus pais até 1959. 

Meu pai possuía uma empresa urbana beneficiado-

ra de arroz.  Meus pais fazem parte da colonização italia-
na rural do vale do Rio Taquari, que fluiu rio acima, de 
Porto Alegre para Lageado e Porto Estrela/RS, ainda na 
época da navegação a vapor.

Em 1959, minha família transferiu-se para Porto 
União/SC, onde meu pai continuou no mesmo ramo be-
neficiador de cereais, buscando melhores perspectivas, 
dentro do movimento migratório interno que fluía na 
época do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e Paraná 
(ainda não se falava muito em Mato Grosso e Rondônia).

Com 17 anos ingressei na Faculdade de Letras na 
FAFI  de União da Vitória/PR, cidade limítrofe, tendo con-
cluído o 2º ano de Letras.  Em 1974, eu prestei concurso 
na Petrobrás, em Araucária,/PR Setor de Engenharia, na 
administração da obra de construção da Refinaria de 
Araucária/PR, onde trabalhei até 1978.  Em 1979, deixei 
a Petrobrás e mudei para Curitiba, trabalhando em um 
escritório de assessoramento empresarial e contabilida-

de, já  que sou técnico em contabilidade.
Na mesma época obtive graduação em Administra-

ção e iniciei a Faculdade de Direito, tendo concluído a 
segunda graduação em 1986.

Em 1983, prestei concurso para Fiscal de Tributos 
Estaduais/FTE e fui designado para Canoinhas (6ª 
GERFE/P.União), onde atuei até 1986.  Em 1987 obtive 
transferência para São Bento do Sul (14ª GERFE/Mafra), 
atuando até 1988 como fiscal de campo.

Em 1989 e 1990 assumi a GERFE de Porto União, 
como Coordenador Regional (atual Gerente Regional).  
Em 1991 cheguei a Itajaí, onde atuo até hoje, tendo 
exercido a gerência no período de 2005 a 2010.

Em 2011, deixei a gerência e assumi como Julgador 
de Processos Fiscais, até a presente data.

Além das faculdades de Administração e de Direito, 
também participei dos cursos de pós-garduação em Ad-
ministração,  Processamento de Dados e Gestão Fazen-
dária  e concluí em 2001 o Curso de Mestrado em Ciência 
Jurídica, pela UNIVALI/Itajaí.

No período de 2001 a 2005 atuei como professor 
em Itajaí, nas disciplinas de Direito Comercial e Direito 
Ambiental e Turístico e em 2011, como Professor de Di-
reito Tributário e Planejamento Tributário e   Direito Am-
biental .

Entre 2006 e 2008 cursei o Doutorado em Direito na 
Universidade Católica de Santa Fé / Argentina, com perí-
odos intensivos de turno integral durante as férias.  Já 
depositei a tese em 2011, estando no aguardo do agen-
damento da defesa.

Atualmente deixei de lecionar, em vista de dedicar 
meu tempo extra ao trabalho fiscal para preparação da 
defesa de tese.

JS - Sua trajetória acadêmica foi recentemente 
honrada com o título de membro da Academia Na-
cional de Economia - ANE. Como funciona este pro-

cesso?
Ivo - No período acadêmico 2001 a 2012, publiquei 

diversos artigos sobre direito, ética e economia política, 
sendo 5 deles em espanhol, trabalhos estes que permi-
tiram a distinção da Academia Nacional de Economia 
(atual Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Polí-
ticas e Sociais), sendo que alguns deles são capítulos da 
tese, que versa sobre Direito Tributário e Economia Polí-
tica.

O processo depende de indicação de membros da 
Academia, ou de pessoas do meio acadêmico que a ela 
enviem indicações, com referendo posterior da Assem-
bleia Geral.  Minha designação para a cátedra nº 138, 
Patrono Raimundo Marchi, ocorreu na Assembléia Geral 
de 2/12/2013, ocasião em que recebi o Diploma de 
Acadêmico.

JS - Quais as maiores dificuldades em conciliar 
uma vida profissional como Auditor Fiscal da Secre-
taria da Fazenda e a vida acadêmica?

Ivo - As maiores dificuldades referem-se ao alto ní-
vel de estresse provocado pelo deslocamento até as fa-
culdades, que ocorre no horário crítico entre 19:00 e 
20:00 horas, devido à atual precariedade da mobilidade 
urbana, que não acompanhou a situação de incremento 
contínuo do número de veículos em circulação, ocorrido 
nas duas últimas décadas (motivo de minhas manifes-
tações em prol do Metrô Já, para Florianópolis, integra-
do com linhas de trens na região litorânea até Joinville e 
lado sul e também transporte aquaviário de cargas e de 
passafeiros em todo o litoral).

JS - Como você percebe a evolução no estudo e 
ensino das Ciências Econômicas para a formação 
para o mercado de trabalho ?

Ivo - Meu enfoque é na Economia Política com Ci-
ência Moral, a partir da ideia que consta em minha tese, 
que denomino “A mão visível do Estado na economia de 
mercado”. Tal abordagem tem relação direta com a polí-
tica econômica e tributária do Estado.

Hoje muitos economistas atuam elaborando previ-
sões. 

O curso de graduação em Economia, infelizmente 
desativado em muitas instituições em decorrência da lei 
da oferta e da procura, ainda sobrevive nas Universida-
des Federais.

Ele é necessário para gestão econômica, tanto dos 
governos, quanto das empresas.

O campo de maior aplicação é na gestão pública, 
em que as decisões se processam mais pela criatividade 

e intuição dos políticos do que pelo estudo da ciência 
econômica em si. 

A Economia Política como Ciência Moral é instru-
mento de gestão ética, com larga abrangência social.

No Brasil há uma distância muito grande entre a 
prática acadêmica e o meio empresarial e governamen-
tal.

JS - Qual será o seu maior desafio como mem-
bro da ANE ?

Ivo - Vejo como uma oportunidade real de difundir 
ideias através de estudos teóricos e práticos ligados às 
políticas públicas. É diferente simplesmente publicar 
um artigo em um periódico e publicar o mesmo artigo 
como participante de uma academia de abrangência 
nacional. 

JS - E depois de alcançar destaque e reconheci-
mento nacional na área acadêmica em que atua, 
consegue ainda visualizar novos desafios também 
na carreira como fazendário?

Ivo - Como Fazendário hoje estou participando co-
mo Julgador de Processos Fiscais, de um trabalho que 
exige conhecimento e experiência. Vejo neste trabalho 
específico um prêmio e um reconhecimento na carreira 

de um servidor que possui extensa atuação em auditoria 
de campo e também na gestão pública de longos anos 
como gerente regional.

O desafio atual está na gestão do fator humano 
(pessoas) e na liderança, que não vejo somente como 
um dom natural do indivíduo (lider nato).  Ela pode ser 
construída pela vivência, que resume experiência profis-
sional e estudo, e, hoje, com permanente atualização 
(com sintonia global).

No Estado de Santa Catarina, de forma exemplar e 
pioneira, a Educação Fiscal possibilitou visualizar a im-
portância do atendimento e da informação ao contri-
buinte.

Destaco ainda o programa PROFISCO, da Secretaria 
da Fazenda, que inclui esta temática, além de enfatizar a 
atuação cada vez mais profissionalizada e instrumenta-
da do servidor fazendário.

O servidor deve aprender a apreciar e valorizar o 
trabalho que desenvolve.

Do meu ponto de vista pessoal, a segunda-feira é 
tão boa quanto a sexta-feira.

Não se pode perder de vista a qualidade de vida e a 
saúde. É decisivo estar de bem com a vida e, porque não 
dizer, ser feliz, na concepção de cada um.
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ENCONTRO FAZENDÁRIO 2014

No dia 12 de fevereiro foi realizada uma grande reu-
nião de trabalho, o Encontro Fazendário.

No evento o Secretário da Fazenda Antônio Marcos 
Gavazzoni reuniu cerca de 800 servidores fazendários, os 
quais foram honrados com a presença do governador 
Raimundo Colombo, do vice-governador Eduardo Pinho 
Moreira e outras autoridades do governo estadual.

No encontro foram revisados os principais resulta-
dos alcançados em 2013.  Foi lembrado que em 2009 a 
Secretaria alcançava a marca de um bilhão de reais por 
mês, e em cinco anos a meta está próxima de dobrar es-
te valor.

A receita tributária de 2013 cresceu 13,3% em rela-
ção a 2012, e o ICMS só não apresentou resultados ainda 
melhores em função de fatores externos que impacta-
ram a arrecadação no início do ano, como a Resolução 
13, que alterou a sistemática de tributação de produtos 
importados, e a revisão das tarifas de energia elétrica.

Gavazzoni creditou este crescimento ao efetivo tra-

balho em ações de combate à sonegação e ao monitora-
mento realizado pelos Grupos Setoriais.

Usando a palavra, o Governador Raimundo Colom-
bo enalteceu os esforços da equipe fazendária e os resul-
tados alcançados, que se refletem nos excelentes indica-
dores sócio-econômicos de Santa Catarina.  

O vice-governador Eduardo Pinho Moreira, por sua 
vez, enfatizou que os 
resultados dos traba-
lhos fazendários se re-
fletem na qualidade 
de vida dos cidadãos 
catarinenses, pois per-
mitem ao governo 
atender as diversas 
demandas sociais que 
surgem no dia-a-dia.

Ao final do Even-
to, a Secretaria de Es-

tado da Fazenda fixou o que será a super-meta para 
2014:  alcançar a marca de R$ 2 bilhões de arrecadação 
mensal.  

Outras metas foram fixadas no Encontro Fazendário, 
como a realização de 100 operações de fiscalização no 
ano, ultrapassando a marca de 77 operações realizadas 
em 2013.

Fazenda projeta arrecadação de R$ 2 bi mensais em 2014

         Nós de Santa Catarina somos um estado diferenciado, porque 
nós mudamos muito mais rápido do que o resto do Brasil. Por 
isso quando são apresentados os números, efetivamente isso é 
motivo de orgulho. Nós catarinenses nos antecipamos às 
mudanças que o Brasil apresenta posteriormente, e por isso nós 
apresentamos números muito mais significativos que Paraná e 
Rio Grande do Sul, pela capacidade de gestão de nossos 
secretários, da capacidade do governador de escolher a sua 
equipe. E este é um mérito que tem que ser reconhecido”.
EDUARDO PINHO MOREIRA - VICE-GOVERNADOR /SC

    A responsabilidade do serviço público é do governo, que 
é passageiro, mas é sobretudo do servidor público, que 
optou por esta vida e portanto tem as prerrogativas que 
lhe dão certas garantias, mas acima de tudo há o dever, a 
obrigação de manter a sociedade satisfeita. É por isso que 
a Fazenda é um exemplo e eu me alegro muito de nesse 
tempo que aqui estamos ajudá-los e ser ajudado a 
construir um pouco mais as respostas que a sociedade 
espera de todos nós”.
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA

     Hoje a fazenda tem realmente um papel estratégico, importante e 
global no contexto do estado, por isso hoje, esta reunião é para  
estabelecer metas e justificar o trabalho, mas pra nós do governo é 
de agradecer e de reconhecer. Nós realmente temos um grupo que 
honra a palavra Servidor, que dá sentido a missão do serviço público, 
que dá segurança ás pessoas e com competência e profissionalismo e 
com forte sentido de espírito público com a sociedade a gente vai 
avançando. É dia de reconhecer, de agradecer, de dar os parabéns. 
Continuem fazendo isso por Santa Catarina. Nosso povo merece, é 
bom, é trabalhador e espera muito de nós. E eu tenho a certeza que 
nós estamos dando resultado a estas expectativas”.
RAIMUNDO COLOMBO - GOVERNADOR /SC

    Se hoje somos o estado que tem a menor desigualdade, se hoje 
ficamos entre os três estados com a melhor qualidade de vida, se 
temos a menor taxa de mortalidade infantil, se temos a melhor 
expectativa de vida, se somos o segundo estado no índice de 
desenvolvimento humano, e se alcançamos a segunda menor 
taxa de analfabetismo, tudo isso ocorreu porque setores do 
governo estadual tiveram o respaldo financeiro da Secretaria de 
Estado da Fazenda para executar os investimentos necessários 
para gerar todo este desenvolvimento sócio-econômico. E se o 
Estado aplica corretamente os índices constitucionais em saúde e 
educação é porque o Fisco esteve na retaguarda trabalhando 
arduamente para bem abastecer os cofres públicos de Santa 
Catarina”. 
FABIANO DADAM NAU - PRESIDENTE SINDIFISCO
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Promoções na carreira AFRE 
Cumprido calendário de promoções dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Santa Catarina.

F oi publicada no Diário Oficial do Estado, na 
edição nº 19.644, de 22/08/2013, a Por-

taria nº 626 de 20/08/2013, que concedeu a 
promoção por antiguidade e por merecimen-
to aos Auditores Fiscais.

Este ato concretizou esta importante con-
quista do Sindifisco e destes colegas que es-
peraram por tanto tempo pelo direito à pro-
moção.

A questão já vinha sendo tratada pelo 
Sindifisco há anos com Secretários da Fazen-
da, Secretários de Administração e com a Di-
retoria de Administração Tributária, como do-
cumentado pelos Ofícios 51/2009, 52/2009, 
23/2010, 05/2011, 09/2011, 01/2013 e  
11/2013.

A promoção por merecimento e antiguida-
de veio finalmente fazer justiça aos colegas que 
tão longamente aguardaram por este direito.

Reiteramos nossos agradecimentos ao 
Secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni, 
pela coragem em realizar as promoções 
quando tantos outros não conseguiram fazê-
-lo, ao Secretário Adjunto Almir Gorges, ao 
DIAT Carlos Molim e ao Gerente de Fiscaliza-
ção Francisco Martins, por todo o apoio neste 
processo.

Nossos agradecimentos especiais aos 
membros da Comissão de Progressão Funcio-
nal designada pela Portaria SEF nº 96, de 
2013, Gerente de Gestão de Pessoas Henrique 
Pedro e os auditores fiscais Indio Machado e 
Luiz Carlos Azambuja.

Aos colegas auditores fiscais filiados ao 
SINDIFISCO que não foram contemplados 
com a promoção neste ato, reafirmamos que 
continuaremos exigindo o cumprimento do 
cronograma de promoções, e esperamos sin-
ceramente que daqui pra frente as promoções 
ocorram naturalmente.

De qualquer forma, caso algum filiado te-
nha sugestões para melhorar os critérios utili-
zados para promoção, colocamo-nos à dispo-

sição para estudar e debater as propostas, le-
vando à administração da SEF sempre o que 
entendermos  ser  melhor  para a  nossa car-
reira.

 
O Diário Oficial do Estado, inclusive do dia 

22/08/2013, pode ser consultado na Página 
da Secretaria de Estado da Administração na 
internet, em www.doe.sea.sc.gov.br.

RELEMBRE OS ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
DA SAGA DAS PROMOÇÕES, DIVULGA-

DOS NO SITE DO SINDIFISCO:

* 22.08.2013 – DIÁRIO OFICIAL 19644 
publica Portaria SEA 626/2013, com as promo-
ções dos nossos colegas.

* 06.08.2013 – SEF divulga o resultado 
final do processo de promoções.

* 30.4.2013 - DIAT divulga inicio dos pro-
cedimentos para promoções.

* 09 e 10.04.2013 - Últimas reuniões 
com o SEF: durante as reuniões, foram expostas 
novamente ao Secretário a pauta sobre as pro-
moções da carreira AFRE, além de tratados 
também outros assuntos de interesse da classe.

* 10.01.2013 - SINDIFISCO participa de 
reunião com o Secretário da Fazenda Antônio 
Gavazzoni.

Na oportunidade, foram entregues suges-
tões e reivindicações da classe dos Auditores 
Fiscais, que foram debatidas item por item. A 
pauta de reivindicações foi dividida em 2 gru-
pos: As coorporativas – 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

* 21.06.2012 - Secretário da Fazenda re-
cebe SINDIFISCO e FENAFISCO.

Na pauta, diversos assuntos de interesse da 
classe, com destaque para discussões sobre a 
Lei da Transparência, o represamento das pro-
moções na carreira de AFRE e as melhorias ne-
cessárias em equipamentos e condições de tra-
balho para o melhor desempenho das funções 
de Auditoria Fiscal.

* 07.03.2012 - Secretário Serpa recebe 
SINDIFISCO.

Mais uma vez o primeiro assunto a ser de-
batido foi a questão das promoções, que preci-
sam ser feitas até junho para que haja a possi-
bilidade de se aproveitar o cadastro de reserva 
do último concurso.

* 11.2011 – SINDIFISCO reinvidica imple-
mentação das Promoções (Matéria do Jornal do 
Sindifisco).

Um assunto em particular foi formalmente 
documentado, por meio do Ofício 09/2011, de-
vido à sua urgência e relevância: o pedido de 
implementação das promoções na carreira de 
Auditor Fiscal da Receita Estadual.

* 04.11.2011 - Secretário Adjunto e De-
putado Renato Hinnig visitam Conselho de Re-
presentantes.

Foram discutidos vários assuntos referentes 
à atuação da categoria e tratados temas de in-
teresse da classe, como a retomada dos proces-
sos de promoções dos auditores fiscais.

F A Z E N D A

  Eu confio muito e tenho respeito, admiração e reconhecimento 
pelo trabalho que a Fazenda faz. Acompanhamos diariamente os 
nossos recordes mensais, procuramos ajudar sem nunca interferir. 
Pedimos ajuda e encontramos parceiros para fazer o que é certo. 
A gente encontra companheiros para fazer o bem. Santa Catarina 
pode se orgulhar disso. Temos um corpo técnico qualificado, 
respeitado. Nós temos um estado que se desenvolve bem acima 
da média dos outros. Nós temos razões de sobra para sentir 
orgulho”.
RAIMUNDO COLOMBO - GOVERNADOR /SC
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Como todo ano acontece, chegou o momen-
to da contribuição sindical anual, que é 

descontada no valor referente a um dia de tra-
balho.

Historicamente, o servidor que efetua reco-
lhimento a Sindicato ou Conselho Profissional 
respectivo não é descontada a contribuição sin-
dical anual em folha.

No entanto, este ano, teria mudança de re-
gras para os AFREs I e II, não aceitando mais 
comprovante de recolhimento para o Sindicato 
ou Conselho Profissional respectivo. Diante dis-
so, assim que o SINDIFISCO teve conhecimento 
dessa alteração, mantivemos vários contatos 
no Centro Administrativo do Governo na tenta-
tiva de reverter esta exigência da Instrução 
Normativa.

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, mantivemos 
contato com o Secretário Adjunto, Sr. Almir 
Gorges e com o Diretor Administrativo e Finan-
ceiro da SEF, Sr. Itamar Bezerra.

O Diretor Jurídico do SINDIFISCO, Asty Pe-
reira Júnior,  teve uma reunião conjunta com o 

SEF Adjunto e o Diretor Administrativo e Finan-
ceiro da SEF. 

Na sequência, por recomendação do Secre-
tário Adjunto, o SINDIFISCO reuniu-se também 
com o Diretor de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas da SEA, Luiz Antônio Dacol, a respeito 
deste assunto.

Ficou acordada então a não implementa-
ção do desconto de um dia de trabalho dos 
AFREs I e II, desde que apresentassem compro-

vante de recolhimento feito para algum Sindi-
cato ou Conselho Profissional à Gerência de 
Pessoal da SEF – GEPES, ou seja, mantêm-se os 
procedimentos dos anos anteriores. 

Agradecemos ao SEF Adjunto, ao Diretor 
Administrativo e Financeiro da SEF e ao Diretor 
Jurídico do Sindifisco pela ajuda nesta questão, 
e ao Diretor de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas da SEA pelo bom senso na tomada 
desta  decisão.

E S T A D U A L

Em decorrência das exigências contidas no 
novo Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei 
nº 10.206/2002, dos trabalhos desenvolvidos 
pelo nosso Sindicato e do planejamento estra-
tégico realizado nas últimas gestões, a Diretoria 
Executiva pretende submeter a aprovação à As-
sembleia Geral uma Proposta de Novo Estatuto 
do Sindifisco/SC.

Para que o resultado seja um novo Estatuto 
robusto e bem organizado, não serão propostas 
modificações isoladas.  Serão propostas altera-
ções estruturais e algumas alterações mais pro-
fundas, que demandaram estudos detalhados.

Para realização destes estudos, analisando o 

Estatuto atual e as novas exigências legais, e 
para compor a proposta de novo Estatuto, a Di-
retoria Executiva do SINDIFISCO criou uma Co-
missão Especial, formada pelos colegas Asty 
Pereira Junior, Clovis Luis Jacoski e Odilo Aloício 
Pritsch.  

A Comissão apresentou sua proposta à Dire-
toria Executiva no dia 06 de março na Sede do 
Sindifisco. A proposta foi debatida exaustiva-
mente pela Diretoria Executiva, que por fim 
aprovou uma proposta de Estatuto.  A referida 
proposta retornou à comissão, que irá elaborar 
estudos finais, produzindo uma Proposta de Es-
tatuto final, uma versão com notas explicativas 

e um quadro comparativo do Estatuto atual 
com a proposta de Novo Estatuto, de modo a 
dar total transparência ao processo e para facili-
tar a compreensão dos filiados.

Estes estudos serão submetidos a análise da 
Diretoria Executiva e, após aprovação, serão en-
caminhados aos filiados do SINDIFISCO, para 
que tomem conhecimento da proposta e para 
que façam sugestões de melhoria nos pontos 
que julgarem relevantes.

Após a consolidação, o texto será submeti-
do à Assembleia, para aprovação final.

O Gerente de Pensões do IPREV 
–   Instituto de Previdência do Es-
tado Lourisvaldo Paulo de Andra-
de, proferiu no dia 07 de março 
uma palestra aos integrantes da 
Diretoria do Sindifisco.

O objetivo foi esclarecer o cál-
culo das diversas formas de pen-
sões vigentes em virtude das alte-
rações legislativas.

Reforma Estatuto do SINDIFISCO
Diretoria Executiva pretende propor à Assembleia Geral uma Proposta de Novo Estatuto

Reunião com IPREV

Ú L T I M A S

Teto Remuneratório 2013

Desconto Contribuição 
Sindical

N o dia 10 de dezembro de 2013,  a PEC 
6/2013, que tratava do novo teto remu-

neratório do funcionalismo público estadual, 
foi aprovada na CCJ – Comissão de Constitui-
ção e Justiça, em sessão conjunta com as Co-
missões de Finanças e Tributação, de Trabalho, 
Administração e Serviço Público e de Segu-
rança Pública.

Por iniciativa do SINDIFISCO o projeto ori-
ginal sofreu uma alteração, que foi fundamen-

tal para garantir a implementação do Acordo 
de Resultados em janeiro de 2014.

No mesmo dia o Plenário aprovou a PEC 
por ampla maioria em primeiro turno, e, mais 
tarde, em segundo turno.

Com esta emenda, os auditores fiscais de 
Santa Catarina passam a contar com a segu-
rança jurídica necessária para se concentrarem 
nas suas atividades, para que sejam alcança-
dos resultados ainda melhores em 2014.

Apesar da preocupação com a possibilida-
de de redução salarial que assombrava a cate-
goria, nossos resultados em 2013 foram exce-
lentes no que se refere à fiscalização e arreca-
dação de tributos.

Nosso agradecimento a todos que acredi-
taram e ajudaram na construção desse proje-
to, e aos colegas que profissionalmente não 
esmoeceram em suas atividades profissionais 
durante todo este período.

Projeto de Emenda à Constituição garante aos Auditores Fiscais 
de Santa Catarina segurança jurídica

REDUÇÃO DE 20% NA 
MENSALIDADE DO SINDIFISCO

Palavra dada, promessa cumprida!
Foi implementada na folha de pagamento de todos os filiados a segunda redução na 

mensalidade do Sindifisco, totalizando diminuição de 20% nos valores mensais pagos pelos 
filiados. 

A diretoria do Sindifisco havia proposto a redução em duas etapas, 10% logo após a as-
sembleia realizada em abril de 2013 e mais 10% na aprovação do Teto Único estadual.

De acordo com a decisão, ficou estabelecido que o desconto para ativos e inativos seria 
reduzido de 0,98% sobre o teto remuneratório máximo da carreira (AFRE IV), para 0,78%.

Para Pensionistas o desconto estabelecido foi reduzido para 0,56%.

ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

DE  PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSEMBLEIA GERAL
   DIA 25/04/2014 

       10 HORAS
 SEDE DO SINDIFISCO

O Presidente do Sindifisco convoca os filiados em dia 
com suas obrigações estatutárias para comparecerem à As-
sembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no 
dia 25 de abril de 2014 (sexta-feira), às 10h (dez horas) na 
sede do Sindifisco/SC, em primeira convocação com a pre-
sença mínima de filiados que representem maioria absoluta 
e, em segunda convocação, meia hora após, de qualquer nú-
mero, com a seguinte finalidade:

Apreciar e deliberar sobre a prestação de contas 
anual e o relatório anual das atividades da diretoria, ano 
2013 (artigo 7º, V, 8, I, do Estatuto).
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2013-2015

Diretores fazem avaliação dos cenários e dos objetivos da última gestão, visando definir os objetivos e 
estratégias para o mandato atual

A exemplo do que foi realizado nas últimas 
gestões,  a atual diretoria do SINDIFISCO 

realizou nos dias 10 e 11 de fevereiro o Plane-
jamento Estratégico para a gestão 2013-2015.

Durante os trabalhos foi realizada uma 
avaliação dos cenários e dos objetivos da últi-
ma gestão, realinhando-se o Planejamento 
Estratégico do SINDIFISCO com vistas aos no-
vos desafios e objetivos.

Realinhadas as diretrizes estratégicas, fo-
ram definidas as ações para que se alcancem 
os objetivos propostos.

Os filiados do Sindifisco participaram en-

caminhando sugestões de ações a serem prio-
rizadas pelo SINDIFISCO, comentários e críticas 
para o aprimoramento da atual gestão.

2014 ICSM TOTAL 2013 ICMS TOTAL
FEVEREIRO 1.319,66 1.485,45 FEVEREIRO 1.114,09 1.255,35
JANEIRO 1,409,22 1.565,95 JANEIRO 1.284,87 1.426,32
DEZEMBRO 1.404,38 1.530,24 DEZEMBRO 1.234,29 1.345,56

Arrecadação de Santa Catarina

A diretoria do Sindifisco e o Secretário de 
Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni, estive-
ram reunidos no final do mês de março para 
debater uma série de sugestões para incremen-
to da arrecadação, especialmente com relação 
às alterações que estão sendo discutidas no 
Congresso Nacional ao Supersimples, que po-

derão representar perdas milionárias na arreca-
dação estadual para o estado de Santa Catarina. 

Participaram da reunião o presidente do 
Sindifisco, Fabiano Dadam Nau, o vice Eduardo 
Lobo e os diretores Rogério Macanhão e Rondi-
nelli Borges de Macedo.

Reunião com Secretário da Fazenda
Sindifisco apresentou pauta de sugestões ao secretário Gavazzoni


