Entretenimento
RECEITA

HUMOR

Com a temporada de pesca da tainha prestes a iniciar, confira uma receita saborosa para esse pescado:

Tainha Assada Recheada
· 1 unidade de tainha grande completa
· Sal a gosto
· Pimenta a gosto
· Suco de limão a
gosto
· 1 unidade de
moela de tainha
· 1 unidade de fígado de tainha
· 1 colher de manteiga
· Salsa e cebolinha a gosto
· 1 unidade de ovo
· 1/2 unidade de cebola de cabeça
Recheio:
Pique um ovo cozinho, o fígado e a moela e refogar na manteiga com salsa e cebolinha
Modo de fazer:
Limpe a tainha e temperar com sal, pimenta,
cominho, e suco de limão, recheie e costure
barrigada. Passe na pele da tainha, um ovo batido,
salsinha e cebolinha e a cebola picada finamente.
Asse em brasa ou no forno

JOGOS
Sudoku

Caseiro atrapalhado
O sujeito estava no maior ronco, quando toca o
telefone, em plena madrugada:
- Aqui é o Aristides, o caseiro da sua fazenda!
- O que houve Aristides, aconteceu alguma coisa
grave?
- Nada não, doutor! Eu só
queria avisar que o seu
papagaio morreu!
- Meu papagaio? Aquele
que ganhou o concurso no
mês passado?
- Sim, este mesmo!
- Puxa, que pena! Eu havia
pago uma pequena fortuna
por ele... Mas ele morreu
de quê?
- Comeu carne estragada!
- Carne estragada? Quem
deu carne estragada para
ele?
- Ninguém... Ele comeu de um dos cavalos que
estavam mortos.
- Que cavalos?
- Dos seus cavalos puro-sangue! Eles morreram de
cansaço, puxando a carroça d’água.
- Puxando a carroça d’água? Que água?
- Para apagar o fogo!
- Fogo? Onde?
- Na sua casa... uma vela caiu na cortina e ela pegou
fogo.
- Vela? Mas quem foi acender vela lá em casa, se
tinha eletricidade?
- Foi uma das velas do velório!
- Velório?!
- É... O velório da sua mãe... Ela chegou lá de
madrugada sem avisar e eu atirei nela, pensando
que era um ladrão!

Gestão por Resultados:
Uma Nova Fazenda
SINDIFISCO e o
Concurso AFRE
Pág. 04

Confira o discurso
do Governador Luiz
Henrique da
Silveira, durante
evento da SEF
Pág. 13 e 14

SINDIFISCO
participa de
encontro com
aposentados
Pág 19

S
o
l
u
ç
ã
o

20

O que você gostaria de ver na
próxima edição?
Envie sua sugestão para nós:
sindifisco@sindifisco.org.br

O evento realizado em
março passado reuniu
mais de 750 pessoas no
Teatro Pedro Ivo em
Florianópolis. Numa tarde
descontraída os presentes
puderam prestigiar uma
palestra motivacional,
bem como as palavras do
Governador Luiz Henrique
da Silveira e do Secretário da Fazenda Antonio
Marcos Gavazzoni.

Leia Mais

Santa Catarina será sede do XV CONAFISCO
O evento será realizado em
Florianópolis, em novembro próximo. Confira informações sobre hospedagem e deslocamento.
Pág. 05

SINDIFISCO inaugura
Bosque da Integração
Finalizando as comemorações
de seus 21 anos, o SINDIFISCO,
numa parceria com a AFFESC,
inaugurou no mês passado o
Bosque da Integração.
Pág. 07

Editorial

Direto ao Ponto

SINDIFISCO faz doação à SERTE

Caros Colegas,
Iniciamos mais um ano e com o desafio de torná-lo ainda melhor que 2009. O
desempenho da arrecadação no ano passado foi espetacular colocando-nos como
um dos Estados com o maior crescimento. O resultado é ainda mais expressivo
se levarmos em conta a crise financeira mundial e a catástrofe climática que
sofremos no final de 2008. Há razão para comemorarmos, pois fazemos parte
daqueles cujo trabalho reflete-se em toda a sociedade catarinense.
Neste mês de março inauguramos o “Bosque da Integração”, construído em
parceria com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina
- AFFESC, onde procuramos demonstrar nossa responsabilidade ambiental e uma
forma diferente de ensinar aos jovens um pouco da história de nossa colonização.
Em março também tivemos a despedida do secretário Antônio Gavazzoni, uma pessoa especial que conseguiu deixar sua marca no fisco catarinense. A ele desejamos sucesso em seus projetos pessoais e profissionais.
Em seu lugar assume Cleverson Siewert, homem que construiu uma sólida trajetória dentro da própria secretaria. Desejamos, também a ele, sucesso a frente desta importante missão. Tenho certeza que os Auditores
Fiscais continuarão parceiros nesta nova etapa da Fazenda Estadual e não medirão esforços na busca de
resultados para o Estado.
Manifestamos o real interesse em uma solução dialogada com o Sindiafre a respeito da fusão das duas
entidades sindicais. Entendemos ser este o melhor encaminhamento para que não surjam novos focos de
desentendimentos dentro da categoria.
Este ano teremos a honra de organizar o maior evento do fisco brasileiro, o XV CONAFISCO, e fazemos desde
já um convite especial para que nossos auditores fiscais participem ativamente, inclusive se inscrevendo no
concurso de monografias. Maiores informações poderão ser obtidas no site www.fenafisco.org.br.

Estejamos sempre unidos e as vitórias continuarão aparecendo!
Um grande abraço,
Fabiano Dadam Nau
Presidente
“Somente quando trabalhamos em equipe, desapegados de valores secundários e com o verdadeiro propósito de fazer algo diferente, é que conseguimos ser surpreendidos positivamente com os
resultados alcançados”.
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Exercendo seu papel social, o
SINDIFISCO no dia 18 de fevereiro, fez doação à SERTE - Sociedade Espírita de Recuperação Trabalho e Educação, entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem
como objetivo o desenvolvimento de obras sociais.
A doação foi para que a SERTE
possa criar e configurar o novo
site da entidade, ferramenta a
qual considera imprescindível no
cumprimento de suas funções.
Fundada em 26 de dezembro
1956, a SERTE atende ao idoso e
à criança vítima de situação de
risco pessoal e social e dispõe de

atendimento fraterno às famílias nas suas diferenciadas
manifestações psico-sociais e
espirituais, abrigando hoje
cerca de 63 idosos, 25 crianças em regime de internato e
120 crianças de 0 a 6 anos
em período integral em regime pré-escola. Todos são mantidos por doações de pessoas físicas da região, que os conhecem
e os apoiam.
De acordo com a Coordenadora de Captação de Recursos,
Joana Rochael, que esteve presente recebendo a doação, o site é a
base para a continuidade de um

LIVRO SOBRE O ICMS
Chegou às prateleiras das livrarias, a segunda edição do
livro “MANUAL DO ICMS – Comentários à LC 87/96”, através da editora JURUÁ, atualizado e ampliado, do auditor
fiscal da receita estadual
Deonísio Koch, que é conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Santa
Catarina. Segundo o autor, a obra recebeu uma
reestruturação em seu conteúdo, com a análise mais
detida de matérias já abordadas na primeira edição,
como por exemplo, o LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO e a
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e a inserção de novos conteúdos, como é o caso do tema PRÁTICAS DE EVASÃO FISCAL DO ICMS além de um exemplo de
CONTABILIZAÇÃO DO ICMS.
O livro pode ser uma importante fonte de estudo
para os candidatos para o concurso público de auditor fiscal da receita estadual. Na verdade, o livro deve
ser um referencial para o estudo do ICMS para todos
aqueles que buscam conhecer a normatização deste
imposto.
O livro pode ser encontrado nas livrarias em geral
ou no SINDIFISCO.
Contado com o autor: (48) 9968-1287 e-mail:
deonisiokoch@yahoo.com.br ou dkoch@sef.sc.gov.br.

bom trabalho da entidade, pois
através dele será possível informar todos os detalhes, bem como
colocar os projetos e necessidades da SERTE, bem como as
ações e formas de doação.
Para saber mais sobre a SERTE
acesse: http://www.serte.org.br

ENCONTRO DE APOSENTADOS
No último dia 10 de abril, o SINDIFSICO reuniu
aposentados e pensionistas na AFFESC. O objetivo do encontro foi fazer um balanço das atividades do SINDIFISCO no último ano, bem como esclarecer aos presentes o andamento das ações
judiciais.
Os filiados puderam fazer seus questionamentos
e saber a posição dos processos nos quais fazem
parte. Após as explanações, todos foram convidados a participar do Café Colonial oferecido.

Seja um Doador você também! Doe VIDA!
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Ações

Notícias

11. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 023.06.021214-7
Juízo: Vara de Precatórios da Capital.
Data de entrada: 30.03.2006.
Fase atual: A ação foi julgada procedente. Os cálculos foram apresentados em agosto de 2008 e no dia
05.02.2010 foi determinada a citação do IPREV para manifestar-se sobre os mesmos, o que ainda não
ocorreu.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados ativos do SINDIFISCO à restituição dos valores
indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária, referentes à diferença entre a alíquota cobrada de 12% para a alíquota devida de 8%, no período de março de 2001 e até o mês de maio de 2004
quando entrou em vigor a LC nº 266/2004.

12. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 023.07.124778-8
Juízo: Unidade da Fazenda Pública da Capital.
Data de entrada: 29.08.2007.
Fase atual: Julgada procedente. Da decisão o Estado recorreu ao
TJ/SC (Apelação Cível nº. 2008.056257-3, novo Relator Des. João
Henrique Blasi). Renovado pedido de preferência de julgamento e preferência na tramitação. A preferência foi deferida em 22.03.2010.
Aguarda-se para breve o julgamento do recurso.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados ativos e inativos do
SINDIFISCO à percepção das diferenças salariais (atrasados), em razão da elevação do teto remuneratório de R$ 6.000,00 para R$
10.000,00, no período de janeiro de 2004 e até abril de 2005 para
os filiados ativos, e até setembro de 2006, para os inativos, quando,
respectivamente, foi implantado na folha de pagamento o novo valor
do teto remuneratório estabelecido pela EC. 41/2003 e Lei n. 12.932/
2004.

13. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 023.10.011184-2
Juízo: Unidade da Fazenda Pública da Capital.
Data de entrada: 26.02.2010.
Fase atual: Dia 05.03.2010 foi determinada a citação do Estado e do IPREV. Os mandados de citação
foram expedidos no dia 30.03.2010.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados inativos do SINDIFISCO (que ingressaram no Sindicato
após agosto de 2007 e filiadas pensionistas à percepção das diferenças salariais (atrasados), em razão
da elevação do teto remuneratório de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, no período não abrangido pela
prescrição.
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Conselho de Representantes
escolhe novo Presidente
No dia 24 de março, os representes regionais reuniram-se para eleger a nova composição da mesa
diretora do Conselho de Representantes.
Participaram da disputa pela presidência os colegas Adalberto Aluízio Eyng e Robson Luiz
Marcondes. Tanto a escolha dos representantes regionais, quanto a dos representantes dos aposentados aconteceu em novembro de 2009.
A mesa eleita tem como presidente Robson Luiz
Marcondes, Ney Alburquerque como vice-presidente e Jordão Luiz Moratelli como secretário.
O SINDIFISCO deseja-lhes pleno sucesso em suas
novas atribuições.

Em sentido horário: Robson
Luiz Marcondes, Ney Viana e
Jordão Luiz Moratelli
Mesa eleita para o Conselho de
Representantes

Confira quem são os
representantes:
1ª Regional: Florianópolis: Adalberto Eyng
2ª Regional: Itajaí: Edson Dalazen
3ª Regional: Blumenau: Rui Hinnig
4ª Regional: Rio do Sul: Jordão Luiz Moratelli
5ª Regional: Joinville: Carlos Eduardo Abdom
6ª Regional: Porto: José Nilson de Castro
7ª Regional: Joaçaba: Nélio Savoldi
8ª Regional: Chapecó: Domingos Guimarães
9ª Regional: Curitibanos: Felipe André Naderer
10ª Regional: Lages: Jorge Henrique Bernardes
11ª Regional: Tubarão: Geovane João Elias
12ª Regional: Criciúma: Robson Luiz Marcondes
13ª Regional: São Miguel do Oeste: Lucas Pivatto
14ª Regional: João Antonio Martins Luz
15ª Regional: Araranguá: Isaura Maria Seibel
Diat: Edioney Santolin
Aposentados: Ney Viana,
Antonio Pradi,
Alceu Carvalho de Almeida,
Patricio Medeiros e
Edmundo Bittencourt e
Godofredo Dorz (suplente)

Seja um Doador você também! Doe VIDA!
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Concurso

Ações

SINDIFISCO e o concurso
para AFRE
Já se vai quase um ano que o
SINDIFISCO encaminhou ofício destinado ao Secretário da Fazenda
Antônio Gavazzoni pleiteando a realização de concurso público para
a carreira AFRE. Dentre os motivos
do pedido citávamos: o reduzido
quantitativo de auditores, o fato de
estarmos há 10 anos sem concurso, o crescimento da arrecadação
de ICMS nos últimos 10 anos tendo passado de 2 bilhões de reais
para 8 bilhões, o fato de que a

contratação de tais profissionais é
um investimento para o Estado,
dentre tantos outros.
Quando entregamos em mãos o
pedido, o Secretário externou sua
concordância de pronto.
Nesse ínterim, muita água passou
por baixo da ponte, alguns percalços se apresentaram, no entanto,
o SINDIFISCO sempre esteve vigilante e cobrando em todos os momentos a realização do certame.
Destaque-se além da disposição

política do Secretário da Fazenda
ao encampar a ideia, a atuação
rápida e competente da comissão
de elaboração do Edital, presidida pelo Auditor Fiscal Carlos
Roberto Molim, que elaborou a
peça regradora do concurso.
Por isso o SINDIFISCO parabeniza todos aqueles que direta ou
indiretamente participaram desse
projeto, que na realidade é uma
antiga demanda de toda a categoria fiscal.

8. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 023.99.040834-8
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 22.07.1999.
Fase atual: O Estado concordou com os cálculos apresentados. Dos 474 credores, filiados ao SINDIFISCO,
foram apresentadas 375 procurações individuais. Há 82 filiados falecidos, cujos herdeiros estão apresentando os documentos para serem habilitados no processo (já foram habilitados herdeiros de 70 filiados
falecidos). Há 29 credores que estão sendo localizados para regularizar a situação (a maioria excluídos
do SINDIFISCO após a propositura da ação).
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados do SINDIFISCO à percepção da atualização monetária
(juros e correção monetária) no período de 07/94 a 07/99, em razão do pagamento de vencimentos e
proventos com atraso.
Obs: Os meses de out/nov/dez/1998 estão incluídos no Precatório N° 500.03.000057-8 (Processo nº.
023.02.038165-7).

09. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 2005.018855-0
Juízo: Tribunal de Justiça – Grupo de Câmaras de Direito Público – Relator Des. CID GOULART
Data de entrada: 05.07.2005.
Medida Liminar: Indeferida a Medida Liminar em 12.07.2005.
Fase atual: Está concluso com o Des. Relator desde 03.04.2006, com parecer favorável da Procuradoria Geral de Justiça. O processo foi suspenso até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2008.031805-9, proposta pelo Ministério Público estadual em face da Emenda nº 47, à Constituição do
Estado.
Objeto: Objetiva o reconhecimento do direito dos filiados inativos à percepção dos proventos até o teto
de R$ 10.000,00, calculando-se corretamente as parcelas da produtividade decorrentes das Leis nºs.
4.426/1990 e 8.411-1991, esta com as alterações da Lei nº. 10.287/1996, com a exclusão do referido
teto das vantagens de caráter pessoal.

10. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 2005.027053-0
Juízo: Tribunal de Justiça – Grupo de Câmaras de Direito Público – Relator Des. Luiz Cézar Medeiros.
Data de entrada: 09.09.2005.
Medida Liminar: Deferida a Medida Liminar em 21.09.2005.
Fase atual: No dia 14.12.05 foi deferida a segurança. O Acórdão foi publicado no dia 25.01.2006. A
decisão transitou em julgado e o processo foi remetido à Vara de Precatórios da Comarca da Capital. Os
valores atrasados relativos ao período anterior à impetração e entre a impetração e o cumprimento da
decisão fazem parte da Ação Ordinária nº. 023.07.124778-8 – detalhes adiante – Processo nº.12.
Objeto: Objetiva o reconhecimento do direito dos filiados inativos à percepção da paridade remuneratória
com os filiados ativos, garantindo-lhes, assim, a percepção dos proventos até o teto de R$ 10.000,00,
fixado pela EC 41/2003 e Lei nº. 12.932/2004.
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Conafisco

Ações
4. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 023.01.011322-6
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 05.02.2001.
Fase atual: O IPESC efetuou o depósito dos valores que foram repassados aos credores. Foi determinada a expedição de Alvará para mais 9 (nove) associados.Há credores, ainda, cujos créditos acham-se
inscritos em Precatório e outros, falecidos, cujos herdeiros estão sendo habilitados no processo
Objeto: Objetiva a devolução dos valores descontados à título de contribuição previdenciária dos filiados
aposentados do SINDIFISCO desde dezembro/98, de acordo com a Emenda Constitucional nº. 20/98.

5. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 023.02.037993-8
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 22.10.2002.
Fase atual: A ação foi julgada procedente. O Juízo da Vara de Precatórios decidiu em 27.01.2010 que
todos os créditos deverão ser pagos por meio de Precatório. O processo acha-se na Contadoria Judicial
para atualização dos cálculos para na sequencia ser expedida a Requisição de Pagamento de Precatório.
Objeto: Objetiva a restituição dos valores retidos à título de Imposto de Renda incidente sobre a verba
Auxílio Combustível, no período não abrangido pela prescrição.

6. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA N°. 2004.001592-5
Juízo: Tribunal de Justiça, Relator Des. César Abreu.
Data de entrada: 19.02.2004.
Medida Liminar: Deferida a Medida Liminar em 20.02.2004.
Fase atual: Concedida a segurança em 13.07.2005. Da decisão o Estado de Santa Catarina recorreu
para o STF (AI nº. 661257). O recurso aguarda julgamento.
Objeto: Visa suspender os efeitos da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Lei Estadual nº. 12.932, de
13.02.2004, que resultou na redução de vencimentos, proventos, pensões ou outras espécies
remuneratórias, percebidas cumulativamente ou não, dos filiados do SINDIFISCO (teto constitucional).

7. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA N°. 2004.027386-3
Juízo: Tribunal de Justiça – Grupo de Câmaras de Direito Público – Relator Des. Francisco Oliveira Filho.
Data de entrada: 17.09.2004.
Medida Liminar: Deferida a Medida Liminar em 20.09.2004.
Fase atual: Concedida a segurança em 14.09.2005. Da decisão o Estado de Santa Catarina recorreu
para o STF (AI nº. 667414). O recurso aguarda julgamento.
Objeto: Visa sustar os efeitos do ato do Exmo. Secretário de Estado da Administração que a partir de
agosto de 2004 determinou a inclusão no teto remuneratório de R$ 6.000,00 – das verbas decorrentes
da estabilidade financeira (agregação) e pós-graduação.
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XV CONAFISCO será em Florianópolis
Santa Catarina será sede do XV
CONAFISCO – Congresso Nacional
do Fisco Estadual e Distrital, que
acontece de 28 de novembro a 02
de dezembro deste ano. O Evento
realizado pela FENAFISCO em parceria com o SINDIFISCO-SC acontece no Resort Costão do Santinho
e deverá contar com integrantes do
Fisco Estadual e Distrital de todo o
país para discutir assuntos relacionados aos interesses da categoria e da sociedade, deliberar sobre
temas relevantes, bem como o
posicionamento da FENAFISCO diante dos problemas nacionais.
O CONAFISCO é realizado a cada
três anos. Além de ser órgão
deliberativo
máximo
da
FENAFISCO, tem o objetivo de eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Em sua programação

estão palestras e painéis com temas de
interesse do fisco.
Contará ainda com a
presença de diversas
autoridades estaduais, nacionais e internacionais, bem como
renomados palestrantes e convidados.
Além dos debates,
Promoção e Realização:
serão ainda realizaFENAFISCO e SINDIFISCO-SC
dos o 3º Torneio
Desportivo, a apresentação e premiação do 3º Concurso de Monografias, 2ª ExposiAberta as inscrições
ção de arte do Fisco. No fechamento haverá uma palestra de encerrapara o 3º Concurso de
mento, bem como a posse da nova
Monografias
Diretoria Executiva da FENAFISCO
Estão
abertas até o dia 30 de
e do Conselho Fiscal.
junho, as inscrições para o 3º Concurso de Monografias da
Confira na tabela abaixo os tarifários para o evento:
FENAFISCO, cujo objetivo é estimuHospedagem de 28/11 a 03/12/2010 - 5 noites
lar o estudo, a pesquisa e o deTipo de Acomodação: Individual
Duplo
Triplo
senvolvimento de temas relacioValor da Diária:
R$379,00
R$619,00
R$928,00
nados com a Nova Administração
Total do Pacote:
R$1.894,16
R$3.088,35
R$4.627,52
Tributária e com o sindicalismo no
Serviço Público.
Hospedagem de 27/11 a 04/12/2010 - 7 noites (7 diárias - pague 6)
Poderão concorrer os filiados
Tipo de Acomodação: Individual
Duplo
Triplo
aos Sindicatos pertencentes à
Valor da Diária:
R$379,00
R$619,00
R$928,00
Total do Pacote:
R$2.274,00
R$3.714,00
R$5.568,00
FENAFISCO, que façam parte de
sua base de representação.
* Criança de 0 a 6 anos: cortesia
As Monografias deverão ser pos* Diária cama extra: 7 a 11 anos: R$105,00
tadas no Correio ou entregues na
*Hospedagem que inclui 02 crianças de 07 a 11 anos, será cobrado valor de 01
Sede da Federação, em Brasília,
adulto.
em duas vias, até o dia 30 de ju*Hospedagem que inclui 01 criança de 00 a 06 anos + 01 criança de 07 a 11anos,
nho de 2010.
será cobrado somente 01 cama extra.
* Transfer in e out será oferecido pela organização do evento.
A divulgação dos trabalhos acon* Valor inclui: pensão completa (03 refeições diárias: café da manhã, almoço e
tecerá durante o XV CONAFISCO,
jantar), bebidas não alcoólicas servidas nos Restaurantes do hotel durante as
realizado em Florianópolis, onde
refeições (exceto almoços e jantares privativos), ISS e taxa de turismo.
haverá a entrega da premiação
*Valor não inclui: demais bebidas durante as refeições, frigobar, ligações telefôaos classificados.
nicas, Bar da Piscina, Rancho do Pescador, Carijós Bar, lavanderia, boutique, salão
de beleza, SPA e passeios.
Mais informações no site do
*Valores válidos para compra atráves da agência Menton Turismo:
Sindifisco: www.sindifisco.org.br
Fone: 48 3025-3334 ou conafisco@menton.com.br

Seja um Doador você também! Doe VIDA!

05

Notícias

Ações

Sindifisco entrega
benfeitorias em sua sede

Relatório de Processos do SINDIFISCO
Advogado: Luiz Darci da Rocha - OAB/SC 1188

1. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA N° 023.95.030497.9
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 11.03.94
Decisão: Julgada procedente em 11.6.1998.
Fase atual: Encontra-se na Vara de Precatórios da Comarca da Capital. Após a interposição de Embargos a Execução e Apelação Cível, o
TJ/SC decidiu que o crédito seja pago exclusivamente por meio de
Precatório. O Precatório ainda não foi expedido.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados do SINDIFISCO à
percepção da atualização monetária (juros e correção monetária) no
período de abril/92 a fev/94, em razão do pagamento de vencimentos e proventos com atraso.

2. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA N° 023.97.027199-6

O início das obras aconteceu em
2009, quando um novo projeto
para remodelar a sede do
Sindifisco foi feito. Durante o início do ano de 2010, as obras seguiram e no dia 24 de março último, as novas instalações foram
entregues, tudo com um único ob-
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jetivo, tornar o espaço mais agradável aos filiados.
As benfeitorias começam pela
recepção, onde foi criado um espaço de espera, passando pela
sala de leitura, que ganhou um televisor LCD e DVD, bem como um
espaço para os troféus ganhos em
diversas competições e
uma nova galeria de fotos dos ex-presidentes e
homenageados.
O Auditório também recebeu algumas alterações. Ganhou um equipamento de som e projetor
de tela, num sistema que
permitirá apresentar diversos tipos de conteúdo
aos filiados em reuniões
e eventos.

Juízo: Unidade da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Data de entrada: 28.11.1997
Fase atual: Julgado procedente em razão de provimento da Apelação Cível nº. 2007.014159-6. Em 2008 o Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Extraordinário para
o STF. Aguarda-se solução do recurso interposto.
Objeto: Reconhecimento do direito à inclusão ou à incidência da Remuneração Complementar Variável
(RCV) no pagamento do décimo terceiro salário dos filiados nos anos de 1992 e 1993.

Outro espaço que contou com
as benfeitorias foi a sala da presidência, antes com seu espaço
comprometido, teve sua reestruturação efetuada para melhor
atender aos filiados.
A entrega das benfeitorias, contou com a participação do Secretário da Fazenda, Antonio Marcos
Gavazzoni, que descerrou a fita
inaugural juntamente com toda a
diretoria .

Doe sangue, doe órgãos, Fisco solidário!

3. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 023.02.038165-7 (Execução do Acórdão do Mandado de Segurança nº. 1998.014518-0)
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Fase atual: Despacho do Presidente do TJ/SC, publicado no DJe, de 21.08.2008, deferiu o pedido de
conversão do Precatório nº. 500.03.000057-8 em Requisição de Pagamento de Pequeno Valor. Das sucessivas decisões do Juiz da Vara de Precatórios o Estado interpôs 2 (dois) Agravos de Instrumento. O
último, de nº 2009.026340-3, foi julgado no dia 23.02.2010 e foi negado provimento (Acórdão publicado em 11.03.2010). Face essa decisão o MM. Juiz da Vara de Precatórios renovou determinação para
execução do sequestro dos valores. O sequestro ainda não foi efetivado.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados do SINDIFISCO à percepção da atualização monetária
(juros e correção monetária) referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, em razão do pagamento de vencimentos e proventos com atraso.
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Gavazzoni deixa Secretaria da Fazenda
Secretário enviou mensagem de agradecimento a todos
Pouco mais de um ano após assumir a pasta, Antonio Marcos
Gavazzoni anuncia sua saída do cargo de Secretário de Estado da
Fazenda. Prestigiado pela classe, sai deixando as marcas positivas
de sua gestão. Em seu lugar, assume Cleverson Siewert.
O Secretário da Fazenda ao deixar o cargo mandou a seguinte mensagem aos fazendários:

N

Amigos da Fazenda
“Os momentos de despedida costumam ser tristes,
dolorosos. Desta vez, não é o caso. Como a maioria
de vocês já deve saber, esta semana deixo o cargo de
secretário e parto para um desafio ainda maior: concorrer ao cargo de vice - governador juntamente com
o Senador Raimundo Colombo, um líder e amigo de
quem gosto muito.
Mas saio tranqüilo, com a certeza de continuidade
do trabalho de excelência posto em prática por vocês.
Neste curto - porém intenso - período de convivência,
conseguimos construir a nossa bússola, batizada de
planejamento estratégico. Basta continuar trabalhando no mesmo rumo.
A mais recente operação conjunta, a “Conta Limpa”, comprovou que o time fazendário está forte e
unido, pois tem metas definidas a conquistar.
Meu papel aqui, como já mencionei uma vez, foi me
apropriar do conhecimento técnico e da capacidade
profissional de vocês para fazer da Secretaria da Fazenda um modelo para o Estado e até para outros
Estados. E, se hoje tenho a firmeza de abraçar um
desafio maior, é muito graças a vocês.

A Secretaria da Fazenda foi uma escola para mim –
assim como já havia sido a Administração. Aqui tive a
oportunidade de enfrentar grandes crises e, por meio
delas, crescer.
Tomei conhecimento de reivindicações antigas das
categorias, que travavam o salto de qualidade que a
Fazenda queria dar, e fiz o que pude para corrigir
distorções. Ainda há muito que melhorar, mas o caminho para a negociação foi aberto.
O próximo gestor da Fazenda deverá encontrar em
vocês os aliados que eu encontrei, e em mim, um entusiasta da capacidade técnica desta grande equipe.
Gostaria de agradecer nominalmente a algumas pessoas, mas a lista é muito grande. Despeço-me então,
com a certeza de que a Fazenda vai continuar cumprindo com maestria seu papel de “coração do Governo”.
E se a vida conspirar, unindo nossos caminhos novamente, será uma imensa alegria para mim.

Um forte abraço,
Antonio Gavazzoni

Novo Secretário da Fazenda
recebe diretoria do Sindifisco
Em 19 de abril, o presidente do SINDIFISCO Fabiano Dadam Nau e o vice-presidente Eduardo Antônio Lobo estiveram reunidos com o novo Secretário
da Fazenda Cleverson Siewert. Fabiano e Eduardo
foram cumprimentar Cleverson pela pasta recém
ocupada e falar sobre assuntos pertinentes a classe fiscal.
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Sindifisco e Affesc inauguram
o “Bosque da Integração”
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a noite do último dia 24 de março,
Sindifisco e Affesc inauguraram o Bosque
da Integração, na sede balneária da As-

sociação.
Planejado para ser entregue durante as comemorações dos 21 anos do Sindifisco, acontecido
em outubro passado, o Bosque da Integração, teve
sua inauguração postergada devido às chuvas e
à dificuldade em se plantar algumas espécies.
Foram plantadas 21 mudas de árvores em referência ao 21º aniversário do Sindifisco. A ideia
era resgatar a colonização de Santa Catarina,
através do plantio de árvores de diversos países e regiões do Brasil, como cerejeira (Japão),
Videira (Itália), Araucária (Paraná) e outras, incluindo uma muda de azinheira trazida de Portugal.
Durante a solenidade de inauguração, o Secretário da Fazenda, Antonio Marcos Gavazzoni, foi
convidado a plantar uma muda de oliveira, árvore símbolo de Portugal, que representa a paz,
fecundidade, purificação, força e recompensa.
Com a inauguração do Bosque da Integração, a
cada aniversário do Sindifisco uma nova espécie
será plantada, deixando como recado às futuras
gerações a preocupação com o meio ambiente.
O terreno disponibilizado para o bosque tem
uma área aproximada de 800 metros quadrados
que se localiza entre o campo suíço e o pomar.
Todos estão convidados a visitá-lo.

Árvores plantadas:
Ciprestre italiano, Cedro rosa, Cedro do líbano,
Ipê amarelo, Ipê rosa, Ipê roxo, Cerejeira do Japão, Pinheiro brasileiro, Mogno brasileiro, Peroba,
Pinheiro kaizuca, Videira, Oliveira, Pinheiro dourado, Pau Brasil, Guarapuvu, Figueira, Erva mate,
Carvalho europeu, Plátano, Grevilea, Azinheira,
Imbuia e Álamo.

Seja um Doador você também! Doe VIDA!
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Sindifisco entrega doações
para entidades beneficentes
Foi doado o equivalente a duas toneladas de
alimentos e produtos de limpeza
Como parte das comemorações de seus
21 anos, o Sindifisco,
entregou no dia 03 de
dezembro passado, o
valor equivalente a 2
toneladas de alimentos para 4 instituições.
O Sindifisco havia
assumido o compromisso de entregar 5
quilos de alimentos
por pessoa participante da Sessão Especial do dia 23 de
setembro onde foi lançado o livro
História do Fisco Catarinense –
Construindo uma Santa Catarina

melhor, em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal e ao aniversário do Sindifisco.
As quatro entidades
foram contempladas
com um cheque valecompra no valor de
R$1.000,00. As instituições são: Centro de
Educação Infantil Frei
Antônio, Centro de Valorização Humana,
Moral e Social – Projeto Família Saudável,
Instituição Filantrópica Cristã Príncipe da Paz e Obras
Sociais da Comunidade Paroquial
de Coqueiros – Projeto Casa Lar.
1

2

4

4

3

4

4
1 - Membros das entidades reunidos na entrega da doação.
2 - Parte do material adquirido por uma
das entidades.
3- Desenho feito por criança de outra entidade, em agradecimento.
4 - Os representantes de cada instituição
no momento da doação.

08

Doe sangue, doe órgãos, Fisco solidário!

dos índices sociais que nos colocam muitos deles, como de mortalidade infantil, como o de doação de órgãos de transplante, à frente de muitos países desenvolvidos.
Eu não tenho dúvidas que o êxito do nosso governo, que se reflete
nas pesquisas de apreciação sobre a nossa gestão, são elevados e
todas colocam com mais de 2/3 dos catarinenses aprovando o
nosso governo. Eu não tenho dúvida que aquele grau de satisfação
que uma pesquisa nacional de grande relevância apontou que 81%
dos catarinenses estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a vida
que estão levando. Eu não tenho dúvidas que essa colheita de êxitos que nós temos obtido se deve muito a ação de cada um de
vocês, se deve ao secretário Gavazzoni, a Gestão por Resultados, se deve a especialização de equipe
estabelecendo grupos para analisar com esperteza cada um dos setores da economia de Santa Catarina.
Evidentemente que os dados sociais melhoraram fantasticamente porque pudemos levar asfalto praticamente para todos os municípios de Santa Catarina, faltam 7 só, eram 55 que estavam jogados na lama,
no buraco, na poeira, é muito em razão da gestão de vocês que nos permitiram esse crescimento fantástico da receita e a transformação de déficit em superávit. Superávit 4 vezes maior que o déficit que
apresentávamos em 2002. Eu não tenho dúvidas que isso se deve muito a vocês, eu não tenho dúvidas
que a mortalidade infantil de 19 crianças que morriam quando assumimos em cada 1000 crianças
nascidas até completarem 1 ano de vida para 10 é conseqüência do trabalho de vocês. Eu não tenho
dúvidas que a redução do número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza em Santa Catarina,
que despencou para apenas 3%, índice igual dos EUA, é consequência do trabalho de vocês, eu não
tenho dúvidas que se nós temos hoje apenas 3% de desempregados e apenas 3% de analfabetos é
decorrência do trabalho de vocês. Eu não tenho dúvidas que se nosso PIB deu um salto de 60 para 104
bilhões de reais, superando os PIB do Uruguai, Paraguai e Bolívia juntos, é consequência do trabalho de
vocês. Crescimento da receita que se fez de modo democrático, de modo tranquilo, sem asfixiar os
agentes econômicos, liberando a micro empresa para que ela possa crescer e se transformar em média e
grande, eu não tenho dúvidas é consequência do trabalho de vocês.
Eu quero tributar a toda equipe da fazenda esse mérito, parabéns, se Santa Catarina vem crescendo
num ritmo alucinante, se com a descentralização nós levamos esse ritmo a todos os municípios do
estado. Ainda anteontem eu estive em Canoinhas na inauguração de uma unidade prisional que pudemos fazer porque arrecadamos mais e vocês nos permitiram isso, que pudemos fazer Também porque,
apropriando as ferramentas modernas da tecnologia nós reduzimos fantasticamente as despesas de
custeio e nos colocamos em primeiro lugar nesse item no país todo. Eu dizia lá em Canoinhas que há 7
anos eu ia àquele município e voltava triste, como voltava triste de Mafra, era o mesmo marasmo, não se
via uma pedra nova, um telhado novo, não se via desenvolvimento, eu dizia lá em Canoinhas da alegria
que eu estava tendo lá ao perceber a verdadeira transformação que se opera naquele município, mas
não que se opera apenas naquele município, mas que se opera em todos os municípios de Santa Catarina,
desde o Cerro Negro que tinha o IDH mais baixo, Timbó Grande, ou Calmon, Matos Costa, que foram
atingidos também beneficiados pelo asfalto, pela energia elétrica, que foi levada às 39.500 famílias que
viviam numa escuridão medieval e inaceitável, eu dizia lá em Canoinhas da minha felicidade por ver que
o processo de descentralização difundiu simultaneamente, concomitantemente o desenvolvimento por
todos os rincões do nosso estado, seja lá em Passos de Torres no extremo sul, ou lá em Porto União no
extremo norte, ou em Dionísio Cerqueira ou Itapiranga, no extremo oeste na divisa com a Argentina, em
qualquer parte do nosso estado, pela ação simultânea que a descentralização permite, o desenvolvimento se instalou e graças a Deus nós somos hoje uma outra Santa Catarina e vocês fizeram isso, obrigado!”
Luiz Henrique da Silveira
03 de março de 2010

Seja um Doador você também! Doe VIDA!

13

Notícias

Homenagem
“Boa tarde a todas e a todos, saúdo sua excelência senhor Secretario de Estado da Fazenda, Antonio Marcos Gavazzoni, professor Vinicius Lummertz, Secretário de Articulação Nacional, o
Dr Cleverson Sievert, Secretário do Tesouro, magnífico reitor em
exercício da Udesc, professor Antonio Heronaldo de Souza, saúdo todos os diretores regionais, na pessoa do Dr Paulo Eli diretor
geral da Secretaria de Administração e saúdo o Sindifisco, na
pessoa do seu presidente Fabiano Dadam Nau, saúdo os profissionais da imprensa e todos vocês que integram família fazendária
de Santa Catarina.
Ainda ontem em Criciúma, na posse da Associação Empresarial daquela cidade eu disse diante de uns 2 mil empresários que
se alguém duvidar que a desoneração fiscal leva ao desenvolvimento e crescimento, que se alguém duvidar que a redução da
carga fiscal leva a dinamização da economia e a implementação
crescente da geração de emprego e renda, se alguém duvidar
enfim que a redução da imposição fiscal sobre o setor econômico é o caminho para o desenvolvimento, que venha a Santa
Catarina ou que acesse os seus processadores de dados aos índices obtidos pelo nosso governo nos últimos 7 anos. Nós assumimos o Estado numa situação muito delicada. Tínhamos quase
500 milhões de dividas em curto prazo do exercício anterior a
serem pagas, quando a arrecadação do Estado era mais ou menos equivalente a esse valor mensalmente. Tínhamos um déficit
na execução financeira de 400 e tantos milhões, tínhamos um
desequilíbrio orçamentário espantoso e uma perspectiva sombria de futuro, eu lembro que quando conversei com o ex-governador, quando fui ao seu encontro para instalar o governo de
transição, ele me disse que o governo de Santa Catarina estava
ficando inviável, estava inviabilizado, já que do que se arrecadava, mais de 100% estava carimbado para destinos irrevogáveis,
e eu lembro também que quando assumi as palavras dos principais colunistas do nosso Estado é que em maio nos começaríamos a atrasar o pagamento da folha dos nossos servidores. No
segundo dia de governo eu atendi um pleito do setor empresarial
e reduzi a alíquota do gás natural boliviano o ICMS incidente sobre esse bem de 17 para 12 por cento, de lá para cá não paramos de fazer reduções tributárias, não atrasamos sequer um dia
a folha, pelo contrário, sempre que pudemos adiantamos, fomos
o único estado que adiantou metade do 13º salário em julho, por
tê-lo provisionado mensalmente e obtivemos resultados fantásticos que como foi dito há pouco nos colocaram a frente dos demais Estados no crescimento do valor do imposto sobre o valor
agregado. Então é mais do que evidente, de que revogando a
velha política do cria tributos, majora alíquota, para financiar
despesas crescentes do governo, é uma fórmula revogada e que
por revogada, nos levou a sermos o Estado líder em todo país,
não apenas nos índices de crescimento econômicos que foram
de 50% acima da média nacional, como também na melhoria
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Uma grande perda para o fisco
No dia 12 de abril informamos com grande
pesar, através do correio eletrônico, o falecimento do nosso ilustre companheiro Nestor
Raupp, diretor suplente do Sindifisco. Uma figura ímpar do Fisco catarinense, sempre
participativo e disposto a colaborar com o que
fosse possível em relação às lidas sindicais, e,
que vai deixar muitas saudades. Fica aqui o
registro da grande tristeza de toda a nossa diretoria e da categoria fiscal de Santa Catarina.
Descanse em paz, nosso querido amigo!

Natural de Santa Cruz do Sul,
RS, Nestor tinha 61 anos e deixa
três filhos.
Ex- diretor de divulgação e atual diretor suplente do Sindifisco,
foi diretor geral da Secretaria de
Estado da Fazenda em 2008.
Também era conselheiro no Tribunal Administrativo Tributário.
Formado em contabilidade e
direito e especialização em gestão fazendária, ingressou na Fazenda há 26 anos (1984) como
fiscal de tributos estaduais em
Chapecó, onde foi gerente da regional.
Como diretor de Planejamento
da Secretaria, coordenou projetos
como a reforma física do prédio
sede da Fazenda, em Florianópolis e o desenvolvimento do
Programa Super Rede (embrião
do atual SAT – Sistema de Administração Tributária).
Foi responsável pela coordenação do Programa Nacional de
Modernização Fiscal do Estados
(PNAFE) de Santa Catarina, o único de todos os estados brasileiros a ser aprovado no prazo recorde de menos de um mês.
Em 1990, foi candidato a deputado estadual pelo PMDB.
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Gestão por resultados - Uma Nova Fazenda
Evento realizado em Florianópolis reuniu a equipe fazendária
Cerca de 750 pessoas lotaram o Teatro Pedro Ivo, no
Centro Administrativo, na tarde do último dia 03 de março. O motivo foi o encontro com os servidores fazendários
de todo o Estado para a segunda edição do evento “Gestão por Resultados: uma nova Fazenda”.
Quem abriu a programação foi o Governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, que elogiou o trabalho da
Secretaria da Fazenda, destacando o incremento na arrecadação e afirmando que muitas benfeitorias realizadas no Estado se devem ao trabalho da categoria fiscal.
Na sequência o professor Gretz proferiu uma palestra
motivacional, que contou com a participação da plateia.
Deu dicas, descontraiu e ao final deixou uma grande lição a todos. Mas o momento não era somente de reunião e palestras, um coffe break foi servido, num momento de descontração, onde muitos presentes aproveitaram para reencontrar amigos.
Antes de começar a segunda parte do evento, houve sorteio de brindes, entre eles um kit especial oferecido pelo Sindifisco.
Na continuidade, o secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni falou
da alegria do encontro, das conquistas de 2009 e das metas a serem
alcançadas. Além de uma avaliação em grupo haverá também a avaliação pessoal de cada servidor e pediu a todos que possam mostrar o
mesmo exemplo dado no ano passado, onde o Estado alcançou recordes de arrecadação.
Santa Catarina chegou a marca história de mais de 1 bilhão de reais
em arrecadação no mês de novembro, o seu primeiro bilhão, fato que
foi repetido em dezembro passado e janeiro deste ano, e que só não
chegou a ser batido em fevereiro devido o mês ser mais curto além
dos feriados que o acompanharam, mas mesmo assim chegou a
R$900 milhões.
A abertura de edital para o concurso público também foi assunto.
Gavazzoni lembrou o número de vagas e da importância de sua abertura, que só virá a beneficiar ainda mais o nosso Estado.
Dentre os presentes, algumas autoridades, presidentes de sindicatos
da categoria e cerca de 400 filiados do Sindifisco, vindos das diversas
regiões do Estado, mostrando mais uma vez a união de todos.
O Presidente do Sindifisco, Fabiano Dadam Nau, agradeceu a presença maciça dos colegas e o empenho dos representantes regionais
na organização. “A participação dos filiados do Sindifisco mostrou mais
uma vez que fizemos diferença para o sucesso do evento”.
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Confira na próxima
página o discurso do
Governador Luiz
Henrique da Silveira
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