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LOAT

LEI ORGÂNICA DA
ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
DE SANTA CATARINA

Evento realizado pelo SINDIFISCO discutiu o projeto da Lei Orgânica da Administração Tributária no
Estado. A LOAT Catarinense propõe autonomia ao Fisco, mais transparência e eficiência na arrecadação.
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DA DIREÇÃO

EDITORIAL
Chegou a Hora!
Estamos vivendo um momento conturbado
Não sejamos omissos na tentativa de consno cenário político e econômico nacional. Perce- truir um modelo diferente de Administração Tribe-se, de um lado, instituições profundamente butária para nosso estado e para o Brasil.
abaladas pelos maus feitos e, de outro, instituições fortalecidas, cumprindo com seu papel constitucionalmente definido. Excessos até podem ser
apontados, mas são exceção e como tal devem ser
tratados. O que fica evidente é o importante papel
FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO
que elas vêm desempenhando na sociedade brasileira no combate à corrupção. É inegável a credibilidade que possuem.
“Há dois tipos de pessoa que vão te dizer que
Estas instituições foram crescendo paulatinavocê não pode fazer a diferença neste mundo:
mente, principalmente a partir da Constituição de
as que têm medo de tentar e as que têm medo
1988. Nós, do Fisco e da Administração Tributária,
de que você se dê bem”.
somos a única instituição tratada pela Carta Mag(Ray Goforth)
na como atividade essencial para a manutenção
do Estado, ou seja, para a sobrevivência de todas
“Lute com determinação, abrace a vida com
as demais instituições.
paixão, perca com classe e vença com ousadia,
Está na hora de nos unirmos em torno da PEC porque o mundo pertence a quem se atreve e a
186/07 e exigirmos a sua aprovação, bem como
vida é muito para ser insignificante”.
do anteprojeto de Lei Orgânica da Administração
(Augusto Branco)
Tributária Catarinense que apresentamos aos Auditores Fiscais de Santa Catarina em seminário re“Quando você perceber que, para produzir,
alizado no mês de junho último.
precisa obter a autorização de quem não
O combate à sonegação fiscal deve ser encaproduz nada; quando comprovar que o
rado como um combate à corrupção também, dinheiro flui para quem negocia não com bens,
pois muitas vezes, se não agirmos de forma firme mas com favores; quando perceber que muitos
e implacável, jamais os recursos da nação, expres- ficam ricos pelo suborno e por influência, mais
sos em tributos, ingressarão no Erário e retornarão
que pelo trabalho, e que as leis não nos
à mesma sociedade sob a forma de serviços púprotegem deles, mas, pelo contrário, são eles
blicos.
que estão protegidos de você; quando perceber
Temos que ter uma Administração Tributária
que a corrupção é recompensada, e a
com autonomia de ação e gestão, que não fique
honestidade se converte em auto-sacrifício;
refém de interesses inconfessáveis, grupos políti- então poderá afirmar, sem temor de errar, que
cos e/ou econômicos, pois estamos lidando com
sua sociedade está condenada”.
(Ayn Rand)
recursos financeiros que pertencem a toda a sociedade.

Mais amigos
BOAS-VINDAS AOS NOVOS
FILIADOS:
JOÃO LUIZ DIAS NETO
MARINA ELISA PANTZIER
LIANA DAURA BRITO

ATUALIZE SEU
CADASTRO!
Para mantermos em dia a comunicação
com nossos filiados, é preciso que os dados estejam sempre atualizados em nosso cadastro,
principalmente endereço para correspondência
e telefones celulares.
Atualize seus dados periodicamente.
Essa é a melhor maneira do Sindifisco sempre manter contato com você!

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO – Julho/2015
Rua Anita Garibaldi, 79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis - SC sindifisco@sindifisco.org.br
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Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária
A

conteceu, no dia 27 de abril, a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do SINDIFISCO.
Durante a reunião o Conselho Fiscal
apresentou as contas do exercício 2014 e
recomendou a sua aprovação, que se deu
de forma unânime pela assembleia.
Em seguida foi discutida em detalhes
a proposta de alteração do Estatuto, previamente encaminhada aos filiados. A
proposta foi aprovada também por unanimidade.
Por fim, a diretoria executiva apresentou a proposta de redução das mensalidades do Sindifisco. A proposta previa a redução de 20,51% na contribuição atual. A
redução, aprovada por unanimidade, começou a ser aplicada a partir da remuneração de maio.

SINDIFISCO ATUALIZA ESTATUTO

ESTATUTO
O

novo Estatuto do Sindifisco, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de
27 de abril de 2015, tem como objetivo se adequar às novas necessidades e disposições legais
surgidas com o novo Código Civil Brasileiro e com
a Consolidação das Leis do Trabalho. As alterações
mais profundas do novo Estatuto se referiram à
possibilidade de realização de assembleias não

presenciais, de realização de eleições por voto
eletrônico, sobre o mandato dos cargos eletivos,
alterados de 2 para 3 anos, com adequação feita
no mandato da atual diretoria, prorrogando-a em
seis meses.
O Capítulo I do Estatuto trata da denominação, constituição, sede, foro, natureza, jurisdição,
duração e fins do Sindifisco. O art. 1º define que o

Sindifisco “é a organização sindical representativa
dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, ou denominação superveniente, servidores públicos
do Estado de Santa Catarina, que detêm a competência privativa da constituição do crédito tributário, conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional” e os respectivos aposentados e
pensionistas.
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O Capítulo II trata dos filiados, divididos em
efetivos ou contribuintes, dos procedimentos de
admissão e de exclusão e dos direitos e deveres
dos filiados. O art. 7º estabelece dentre os direitos
dos filiados, o de participar das Assembleias Gerais, de votar e ser votado, se filiado a pelo menos
12 (doze) meses.
O Capítulo III trata da estrutura organizacional e administrativa do Sindifisco.
O art. 9º define que os órgãos do Sindifisco
são: a Assembleia Geral; a Diretoria Executiva; o
Conselho de Representantes Sindicais; o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo.
O art. 10 estabelece duas formas para realização de assembleias gerais e a tomada de votos:
(i) a primeira, a forma tradicional, em que as deliberações e as votações são feitas em reuniões
com a presença física dos filiados; e (ii) a segunda, que é novidade da proposta, a realização de
assembleias não presenciais, em que os votos podem ser enviados pelo correio ou em meio de comunicação eletrônica (internet). A competência
para decidir sobre a forma de votação das assembleias gerais é da Diretoria Executiva, ressalvadas
as propostas para dissolução, incorporação, fusão
ou transformação do Sindicato, em que o voto será obrigatoriamente presencial.
O art. 12 trata especificamente das assembleias gerais ordinárias e prevê dois tipos de reuniões distintas: (i) a primeira, para prestação de
contas, que deve ser realizada até o dia 30 de abril
de cada ano; e (ii) a segunda, para eleição dos
membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal, que deve ser realizada de 3 em 3 anos,
dentro dos 90 dias anteriores a expiração dos
mandatos.
Dentre as competências privativas da Assembleia Geral, destaca- se (i) a fixação de contribuições extraordinárias para atendimento de
objetivos deliberados pela Assembleia Geral e (ii)
a fixação do valor da contribuição sindical, voluntária e mensal, dos filiados do Sindifisco/SC (Art.
11, III e IV).
No art. 20 foi preservada a mesma composição da diretoria prevista no estatuto anterior. Foram alteradas apenas a denominação de “Diretoria” para “Diretoria Executiva” e a denominação de
algumas diretorias, contudo, sem alterar suas
atribuições e competências.
O art. 12, II, 20, parágrafo único, 40, § 1º e
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54, do novo Estatuto, estabelecem alteração na
duração do mandato dos membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal de 2 para 3 anos,
com eleição em anos alternados. Essa ampliação
visa adequar a duração do mandato ao que hoje
é praticado na Fenafisco, além de a diretoria dispor de um período maior de tempo para implementar os objetivos de curto e longo prazo. O
mandato de três anos da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal do Sindifisco/SC está em consonância com o disposto na alínea “b”do art. 515 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O art. 40 do novo Estatuto apresenta modificações significativas relacionadas a composição
do Conselho de Representantes Sindicais. O novo
Estatuto fortalece a representação geográfica de
modo que cada órgão da administração tributária
tenha representantes no Sindicato, sem prejudicar a proporcionalidade dos votos entre os representantes ativos e inativos e pensionistas no Conselho de Representantes Sindicais. O Conselho de
Representantes Sindicais passará a ser formado
por 07 representantes dos aposentados e pensionistas e por 01 representante de cada uma das 15
(quinze) Gerências Regionais da Fazenda Estadual, da Diretoria de Administração Tributária, da
Gerência de Sistemas e Informações Tributárias e
do Tribunal Administrativo Tributário. Assim, o
Conselho passará a ter um total de 25 (vinte e
cinco) representantes sindicais, sendo 18 (dezoito) dos filiados ativos e 07 (sete) dos filiados aposentados e pensionistas.
Foram ampliadas as competências do Conselho de Representantes Sindicais com descrição
mais detalhada das atribuições, dentre as quais
destacamos, entre as novidades (art. 41): II – discutir e deliberar sobre as resoluções e propostas
encaminhadas pela Diretoria Executiva; III – discutir sobre estratégias e ações sindicais; IV – monitorar a gestão administrativa, política e sindical
da Diretoria Executiva; V – convocar reunião da
Assembleia Geral extraordinária e reunião extraordinária de Diretoria; VII – aprovar despesas
eventuais superiores a 1000 (mil) contribuições
mensais do filiado ativo; IX – apreciar e deliberar
sobre a proposição do Conselho Fiscal para a realização de auditoria externa; e X – apreciar, em
grau de recurso, as penalidades aplicadas aos filiados pela Diretoria Executiva.
O Capítulo IV trata da gestão financeira e pa-

trimonial do sindicato. Observa-se que o novo Estatuto texto é bem sintético e objetivo, sem o desnecessário detalhamento expresso no estatuto
vigente.
O Capítulo V trata da estrutura Eleitoral. A Seção I trata dos cargos eletivos, da duração do
mandato e do processo eleitoral, enquanto a Seção II trata dos impedimentos para concorrer e/
ou ocupar cargos eletivos no Sindifisco. Nesse capítulo destaca-se como novidade a alteração da
duração do mandato dos membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal de 2 para 3 anos e
com possibilidade de uma única reeleição para o
mesmo cargo (art. 54).
O Capítulo VI trata das infrações e penalidades. Trata-se de um capítulo novo, que, dentre
outras, define as infrações e as respectivas penalidades a serem aplicadas ao infrator, estabelece
as competências e as formas de aplicação das penas e os recursos disponíveis para o exercício do
direito de defesa.
O Capítulo VII trata das Disposições Gerais.
Prorrogação do mandato dos membros da atual
Diretoria Executiva até 30 de abril de 2016 e do
Conselho Fiscal até 30 de abril de 2017 (art. 68),
para facilitar o período de transição para aplicação do mandato eletivo de 3 anos prevista no novo estatuto. De acordo com o art. 68 da nova proposta estatutária, o mandato da atual Diretoria
Executiva fica prorrogado até 30 de abril de 2016
e do Conselho Fiscal até 30 de abril de 2017. Assim sendo, temos a seguinte prorrogação: (i) a Diretoria Executiva, de 22/10/2015 até 30/04/2016;
e (ii) do Conselho Fiscal, de 11/11/2016 até
30/04/2017. Isto irá permitir que o Sindifisco/SC
se adeque às eleições ocorridas na Federação Nacional do Fisco - FENAFISCO, fato que permite
melhor entrosamento entre os membros da Diretoria Executiva de ambos os órgãos, inclusive, para melhor viabilizar a candidatura de filiados do
Sindifisco/SC para serem membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal da FENAFISCO.
Por fim, também cabe ressaltar que não é recomendável que o início de mandato dos membros da Diretoria Executiva do Sindifisco/SC, 23
de outubro de cada ano, praticamente coincida
com o início do mandato de Governador, de 1º
de janeiro de cada ano.
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AÇÕES SOCIAIS DO SINDIFISCO

ATITUDES QUE AJUDAM A MELHORAR O MUNDO
O

Sindicato do Fisco Estadual do Acre – Sindifisco/AC mobilizou toda a classe nos estados e no Distrito Federal para ajudar os atingidos pelas inundações causadas pelo Rio Acre. A capital enfrentou a
maior enchente histórica no estado, com o Rio Acre chegando a registrar o nível de 18,40 metros. Na calamidade foram atingidos 53 bairros
e um total de 86.937 pessoas foram afetadas diretamente.
O Sindifisco/SC, através da grande campanha realizada junto a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO),doou o valor de R$5.000,00. Com a doação realizada pelo SINDIFISCO/SC, foram
comprados 87 colchonetes de espuma.

"Reconstrução de Xanxerê: o Sindifisco apoia esta causa."

F

oi realizada, no mês de abril, a doação de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para a Prefeitura de Xanxerê. O valor foi destinado a atender às vítimas desabrigadas, vítimas do tornado que causou graves estragos na cidade, no mês de abril. Este valor simbolizou a reconstrução do telhado de
quatro casas.
O depósito foi realizado na conta
oficial da prefeitura de Xanxerê, tornando mais ágil o processo para destinação da verba. A conta destinada para esta função foi fiscalizada pelo Ministério Público.

Fonte: Assessoria Sindifisco/AC

VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL

O

SINDIFISCO deu apoio financeiro no valor de R$ 2.000,00, ao VI Seminário de
Educação Fiscal, realizado na cidade de Blumenau, nos dias 14 e 15 de maio.
Promovido pela Prefeitura Municipal,
por meio das Secretarias de Educação e da
Fazenda, o evento destinado aos profissionais que atuam nas áreas da educação, da
fazenda e para a comunidade em geral, foi
realizado na Universidade Regional de Blumenau– FURB.
A programação contou com palestras
sobre Sustentabilidade e Educação Fiscal e
Estratégia Nacional de Educação Financeira
e um debate sobre a “Nota Blu”.
O programa de educação fiscal tem o
intuito de despertar a consciência da cida-

dania, objetivando a mudança da sociedade, com o desenvolvimento de hábitos, atitudes, valores e competências necessárias
ao exercício do direito e deveres na relação
entre o cidadão e o Estado.
O Programa
As unidades de ensino são contempladas com diversas ações, onde os estudantes
trabalham com temas como consumo consciente, ética, cidadania, cobrança da nota
fiscal, sustentabilidade, reciclagem, transparência, prática fiscalizadora, entre outros.
Os professores recebem capacitação constante e a coordenação do programa fica a
cargo da Comissão Mista de Educação Fiscal
de Blumenau.
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PROJETO
Projeto de Educação Comunitária

E

m abril o Presidente do Sindifisco Fabiano
Dadam, o Vice Eduardo Lobo, os Diretores
Soli Carlos e Irineu Giombeli e o filiado Julio Cesar Narciso realizaram uma visita ao Projeto Integrar, que funciona no Instituto Estadual de
Educação. No encontro com os professores responsáveis pela execução do projeto e com os
alunos, foram doados mais de 100 exemplares
de livros indicados pela UFSC para o vestibular
2015, adquiridos pelo Sindifisco.
Os responsáveis pelo projeto informaram
os dois novos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que são: Integrar no Monte
Serrat – com aulas aos sábados, no espaço
comunitário do Monte Serrat, voltado aos trabalhadores que não podem frequentar o curso
no período noturno e TransFormar- Curso
para Educadores Comunitários - com intuito de formar educadores comprometidos
com a emancipação social.
Os diretores do Sindifisco puderam ver de
perto o funcionamento do Projeto e destacaram o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido. O Projeto Integrar é um curso preparatório para vestibulares, de cunho social.
Professores voluntários ministram aulas para
cerca de 120 alunos, sem nenhum custo para
os estudantes.
No dia 12/6, o Sindifisco entregou mais
uma parcela semestral ao Projeto. O vice-presidente, Eduardo Lobo e o diretor financeiro, Soli
Carlos Schwalb, entregaram o cheque em
mãos ao coordenador do Integrar, Bruno Nichel, que estava acompanhado do colaborador
e professor Júlio César Narciso, que também é
filiado ao Sindifisco.

S O C I A L
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GESTÃO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIA
Outra ação social do Projeto Integrar é o GESTUS
- Gestão Estudantil Universitária Integrar. Formado
por um grupo de estudantes universitários de graduação das Universidades UFSC e UDESC, e de educadores Sociais. O GESTUS visa garantir a permanência dos
estudantes ao longo do percurso universitário, auxiliando-os financeiramente no passe estudantil, nas
cópias de materiais para as aulas, na alimentação, em
saídas de estudos, em livros, materiais complementares e participação em eventos e congressos na área.
O grupo busca ampliar a formação dos estudantes, com participação para a cidadania em oficinas de
escrita, curso de língua estrangeira (inglês), reforço
nas disciplinas de cálculos, e em formações mensais,
levando seus conhecimentos acadêmicos adquiridos
na universidade para dentro dos territórios das suas
respectivas comunidades, com projetos de intervenção social, como a Horta Comunitária Gestus, Gestus
de Natal para as crianças e o Café Cultural Gestus.
A Gestão é composta por 28 membros permanentes, de distintos cursos universitários da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e Universidade
Estadual de Santa Catarina - UDESC, como arquitetura
e urbanismo, direito, história, ciências sociais, pedagogia, agronomia, letras, literatura, geografia, siste-

mas da informação, serviço social, geologia, e
engenharia sanitária e ambiental.
No dia 11 de julho, o grupo promoveu o II
Café Cultural GESTUS. O Sindifisco esteve presente representado pelo vice-presidente Eduardo
Lobo e pelos diretores Soli Schwalb e Luiz Carlos
Azambuja e pelo filiado Júlio Narciso. O evento
contou com a participação de mais de 100 pessoas que puderam prestigiar atividades culturais
apresentadas por integrantes do grupo e a premiação do I Concurso de Redação, que premiou
as 20 melhores redações entre os alunos. O SINDIFISCO ofereceu como prêmio aos ganhadores,
kits contendo quatro exemplares da revista Guia
do Estudante, que servirá como material de estudo. A arrecadação do evento é destinada a manter o projeto ativo e os integrantes também já
vislumbram a compra de um terreno para construir uma sede.
“É muito importante fomentar a solidariedade e a cooperação entre as pessoas. Os estudantes da GESTUS estão mais fortalecidos frente
aos seus desafios e sabem que podem contar
com pontos de apoio”. - Bruno Nichel, coordenador do Projeto Integrar.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA AFFESC
A biblioteca comunitária da AFFESC chega aos
seus dois anos de existência com as prateleiras mais cheias. Mesmo após o incidente de 2014, quando um incêndio tomou conta
da biblioteca e queimou todo seu acervo, a iniciativa
tomada pelo diretor da associação Ney Vianna de Albuquerque tomou fôlego e continuou.
Já são 10 meses desde a retomada do trabalho e
hoje a biblioteca conta com aproximadamente 1500
exemplares.
A AFFESC é apoiadora do movimento Freguesia
do Livro, que cresceu, virou ONG, e está espalhando
livros pela cidade. Os livros da Freguesia do Livro fazem parte de uma corrente literária, onde, depois de
ler, deve-se devolver o exemplar ou passar adiante.
Os livros são doados por você e por muitas pesso-

as que acreditam que cultura é movimento de trocas
O que doar:
contínuas! O projeto da AFFESC se deve graças ao in- livros de literatura editados após 1980;
centivo de todos que apoiam este projeto.
- livros em outros idiomas;
No mês passado, o 2º vice-presidente do Sindi- livros de autores catarinenses;
fisco Carlos Alberto Sirydakis fez a doação de mais de
- livros de ficção, autoajuda, contos, poesias, de
500 exemplares!
autores nacionais ou estrangeiros;
A biblioteca da AFFESC já conta com um razo- livros infantis para crianças em fase pré-escolar.
ável acervo, mas precisa que mais e mais livros sejam doados, já que a ideia é que qualquer pessoa
possa levar um livro pelo tempo que quiser.
Você tem livros para doar? Faça uma seleção
em seu acervo, veja quais livros ainda estão em
boas condições de serem repassados a novos leitores, e traga ou entregue para alguém que esteja
indo para a AFFESC .
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II SEMINÁRIO SOBRE LEI
ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

N

a tarde do dia 23 de junho foi realizado pelo Sindifisco/SC o II Seminário sobre lei Orgânica da Administração Tributária de Santa Catarina. O Seminário aconteceu na Sede da
AFFESC, em Canasvieiras, e contou com a
presença de quase 200 Auditores Fiscais.
O anteprojeto da Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado de Santa Catarina
dispõe sobre suas atribuições, competências e
organização, e sobre a carreira específica de Auditoria Fiscal Tributária e seu regime jurídico. É
uma visão profissional, moderna e ética de como a estrutura deverá ser organizada para que
se consiga construir uma sociedade mais justa e
igualitária. Por meio da LOAT a sociedade receberá uma resposta positiva e eficiente para as
suas demandas.
A Lei Orgânica da Administração Tributária –
LOAT trata das autonomias funcional, administrativa e financeira, necessárias à excelência no

exercício das funções de tributação, fiscalização
e arrecadação, que são essenciais e fundamentais para que o Estado cumpra suas funções e
preste serviços públicos adequados e de qualidade.
O objetivo principal do seminário foi o de
mobilizar a classe fiscal do Estado a respeito
desse assunto.
A equipe da comissão LOAT/SC trabalhou
mais de 200 horas, em pesquisas, aprendizados
e reuniões de calorosos e empolgantes debates.
Os membros da comissão contaram com a
orientação inicial da FENAFISCO e do Presidente
do SINDIFISCO, além da consultoria e assessoria
jurídica de uma das maiores conhecedoras da
Administração Tributária Brasileira, Doutora em
Direito Administrativo a Advogada Adriana
Schier.
A comissão conta com membros da Diretoria do SINDIFISCO, julgadores do Tribunal Administrativo Tributário, auditores de campo, do Sis-

tema de Administração Tributária – SAT e aposentados. Tais fatores, de ordem prático-técnica,
foram fundamentais para a evolução conceitual
e conclusão do projeto.
A Comissão demonstrou capacidade para
aprender, flexibilidade para aceitar novos paradigmas, foco para cumprir os objetivos e cronograma propostos e, principalmente, profissionalismo para pensar como órgão, abstraindo,
por diversas vezes, das questões que envolviam
somente interesses da categoria.
O Seminário contou com a presença da Advogada Dra Adriana Schier, que foi a Assessora
do Sindifisco para os assuntos da Lei Orgânica
no Estado. Adriana proferiu a palestra “A importância do Anteprojeto da Lei Orgânica da Administração Tributária” e acompanhou a comissão
da LOAT/SC em um painel sobre o tema.
O jornalista Moacir Pereira também esteve
presente, e proferiu palestra sobre a atual conjuntura política no Brasil.

L

O

... existem duas formas muito nítidas
de corrupção com o dinheiro público: a
primeira é a mais visível por todos que é
quando o dinheiro já entrou no erário e
é desviado sob as mais variadas formas,
e a segunda pouco comentada é aquela
oriunda da sonegação fiscal, o dinheiro
ainda não entrou no erário e nem
entrará caso nossa atuação não seja
firme e implacável”.
FABIANO DADAM NAU

A
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Os governos fazem com que
trabalhemos com freio de mão puxado.
Eles não nos dão liberdade completa
para trabalharmos. Se os governos nos
dessem ou se não interferissem tanto, e
se as interferências externas dentro da
administração tributária não fossem
tão grandes, acredito que o aumento
das arrecadações seriam bem maiores
e que desempenharíamos com mais
eficiência a justiça fiscal”.
MANOEL ISIDRO DOS SANTOS NETO

É do corpo funcional que surgem
as grandes ideias e as grandes
inovações e nós precisamos estar
sempre sintonizados com os anseios
da sociedade”.
CARLOS ROBERTO MOLIM

Sabemos que a arrecadação de
tributos promove o desenvolvimento
social por meio dos serviços públicos
prestados. Uma sociedade onde o
fisco não seja valorizado não pode
ser chamada de democrática, eis que
assim o Estado não representará
aquele modelo de Estado social
previsto na CF/88”.

A injustiça fiscal é proporcionada
em sua grande maioria pelos
governos. Eu vejo a necessidade de
construirmos uma instituição forte e
com autonomia, para no mínimo, se
não acabar, pelo menos diminuir as
ingerências externas”.

A carga tributária é elevada, não há
dúvida disso. Podemos olhá-la por
vários enfoques e justificá-la. Então, o
trabalho feito por todo serviço público
tem que justificar essa carga tributária”.

A administração tributária é um instrumento tripartido. É um instrumento de
gestão do poder público, por que permite uma melhor estruturação da carreira e do
órgão da administração tributária e um aumento da arrecadação sem aumentar a
carga tributária. Para os servidores, é um instrumento de garantia, pois permite
assegurar através de um regime jurídico especial, direitos que hoje são assegurados
com muita força de argumentação política. Permite o exercício da função fiscal de
forma isenta e alijada da interferência de grupos políticos e de grupos econômicos e
permite a essa carreira tão fundamental, o respeito e o reconhecimento da sociedade
brasileira. É também um instrumento a favor da cidadania, motivo pelo qual eu me
envolvi tanto com esse tema. É um tema que, para mim, está ligado a concretização
dos direitos fundamentais em nosso estado. Ele permite melhorar a prestação dos
serviços públicos. Através dos recursos trazidos por uma melhor estruturação da
administração tributária que nós teremos condições de melhor prestarmos os serviços
de saúde, educação e todos os serviços ligados a infra estrutura de nosso estado e
também por que é um mecanismo de controle da corrupção”.
ADRIANA SCHIER
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Temos hoje também a realização de um seminário
importantíssimo. Estamos parando uma tarde para
pensarmos o que desejamos para nós, para nossa profissão,
para a Administração Tributária Catarinense e para o Estado
brasileiro. Preocupações não apenas corporativas, mas com
a sociedade catarinense e brasileira”.

Quero pedir para que todos vocês
sonhem com a nossa Lei orgânica. Não
deixe que a diretoria do Sindifisco sonhe
sozinha. Vamos sonhar juntos, porque
todo sonho começa com uma idéia e
essa idéia quando vivida de forma
conjunta, depois de muito trabalho,
empenho e dedicação, pode sim se
tornar realidade. Leva tempo. Às vezes
até desanimamos. Mas não vamos
desistir daquilo que achamos que é o
melhor pro nosso Estado”.

Não é difícil de captar quais
são os anseios da sociedade.
Nós sabemos que precisamos
trabalhar corretamente e
devolver á sociedade o justo
retorno pelo tributo que é
pago”.

FABIANO DADAM NAU

Precisamos de novos arsenais de controle de
corrupção no Brasil. Mas arsenais que sejam
efetivamente construídos com bases democráticas
pelas instituições vinculadas a construir uma
sociedade legítima, que está prevista na
Constituição Federal”.

Vamos pensar o fisco. Como nós podemos contribuir
para a sociedade que queremos deixar para nossos
filhos e netos. Como nós podemos de fato contribuir
para uma sociedade que seja orgulho para todos nós“.
CARLOS ROBERTO MOLIM

Cada vez mais eu tenho a convicção de que a Lei Orgânica da
Administração Tributária é uma necessidade. Ela é uma
necessidade para o governo, por que ela permite um
implemento de uma arrecadação sem trazer qualquer tipo de
aumento da carga tributária para os contribuintes, ela é uma
necessidade dos servidores, e ela é acima de tudo uma
necessidade da sociedade brasileira, de todos os nossos estados
e de todos os nossos municípios”.
ADRIANA SCHIER

L
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A

T

A necessidade de se ter uma Lei Orgânica é trazer um
regime jurídico que permita aos auditores de todo nosso
Estado brasileiro a atuação firme e implacável no
combate a sonegação fiscal”.
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Hoje digo com prazer que a meritocracia foi um sucesso
extraordinário, e quem ganhou com isso foi a sociedade
catarinense, pois aumentou a arrecadação e os governos
puderam realizar mais obras de saúde, educação,
segurança pública e investimentos”.
MOACIR PEREIRA

Não se trata de garantir benefícios e vantagens
indevidas, se trata de trazer os direitos consagrados nas
legislações estaduais, mas que vem para o anteprojeto
para ficarem contidos em um único código para garantir
que os servidores da administração tributária sejam
sempre servidores subordinados apenas à lei”.
ADRIANA SCHIER

Mensagem da Comissão
à Diretoria

Não é novidade que Santa Catarina é modelo para
o Brasil em diversos assuntos, e mais uma vez, dará
um importante passo para uma sociedade melhor.
Por isso auditores fiscais catarinenses, conheçam,
analisem, contribuam e digam sim á LOAT”.
ROBSON VITOR GOTUZZO

Agradecemos de coração pela confiança,
liberdade e credibilidade que a Diretoria
depositou na Comissão, independente dos
imensos desafios que haviam. Tais sentimentos
foram fundamentais para a busca incessante
da excelência, sem esquecer de que sempre
haverá o que melhorar.
Tudo isso reforça a grande habilidade de
gestão e de pensamento coletivo construídos ao
longo dos anos pelo Presidente Fabiano e
demais Diretores.
Muito obrigado e parabéns!!!
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II Concurso de
Monografias Sindifisco

D

urante o II Seminário sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária, ocorreu a divulgação e a Premiação do II
Concurso de Monografias do SINDIFIS-

CO.

As monografias participantes foram examinadas por uma banca julgadora, composta
pelos professores de Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina, Professor Carlos
Araújo Leonetti, Professor Ubaldo Cezar Balthazar e Professor Humberto Pereira Vecchio.
O terceiro lugar foi para a monografia PARTILHA DO ICMS: A INCONVENIÊNCIA DO CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO NA PARTILHA DO
IMPOSTO PARA OS MUNICÍPIOS CATARINENSES, de autoria do Auditor Fiscal Luiz Carlos de
Souza, que atua na Secretaria da Fazenda diretamente com o tema da repartição tributária e
cálculo de valor adicionado.
O Segundo lugar foi para a monografia
CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA DE RASTREABILIDADE PARA CONTROLE FISCAL ATRAVÉS DOS
PROJETOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED E DOS PADRÕES DE
AUTOMAÇÃO COMERCIAL, de autoria do colega
Auditor Fiscal Júlio César Narciso, que atua no
Grupo Especialista Setorial do SIMPLES NACIONAL.
O primeiro lugar foi para a Monografia: ESTATÍSTICA INFERENCIAL APLICADA À AUDITORIA TRIBUTÁRIA: UMA NOVA METODOLOGIA DE
SELEÇÃO OBJETIVA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS COM INDÍCIOS DE ERROS OU FRAUDES, de
autoria do Auditor Fiscal Júlio César Fazoli, que
exerce suas funções no Gabinete do Secretário
da Fazenda.
As monografias estão à disposição no site
do SINDIFISCO na aba Publicações - Artigos e
Monografias.

1º lugar - JÚLIO CÉSAR FAZOLI

Estatística inferencial aplicada à
auditoria tributária: uma nova
metodologia de seleção objetiva de
lançamentos contábeis com indícios
de erros ou fraudes”.

2º lugar - JÚLIO CÉSAR NARCISO

Concepção de um sistema de
Rastreabilidade para controle fiscal
através dos projetos do sistema
público de escrituração digital - SPED
e dos Padrões de Automação
Comercial”.
3º lugar - LUIZ CARLOS DE SOUZA

Partilha do ICMS: A inconvêniencia
do Cálculo do Valor adicionado ba
Partilha do Imposto para os
municípios catarinenses”.
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CURSO NEGOCIAÇÃO COM QUALIDADE
Pré-requisito:
- Participação em Diretoria Sindical; ou
- Ter cursado o Curso de Formação Sindical
da FENAFISCO.
Participantes:
- De 08 a 16 pessoas

O SINDIFISCO em parceria com a FENAFISCO está disponibilizando um novo curso para
seus filiados. O curso tem como tema a qualidade na negociação e a busca da qualidade da
decisão para atender aos interesses das partes
envolvidas.
O curso tem como objetivo preparar as lideranças para negociação e conhecer princípios e técnicas de negociação.

Duração:
- 16 horas
- Dois dias
Data:
- 01 e 02/10/2015
Palestrante:
- Rogério Macanhão

Conteúdo:
I - Resoluções de conflitos como atividade de
Estado.
II - Negociação:
* Estilos de negociador;
* Tipos de negociação;
* Conceitos utilizados na negociação;
* Inimigos mentais;
* Elementos de negociação;
* Etapas de negociação;
* Táticas de negociação;
* Perfis dos negociadores.
III - Linguagem corporal.
IV - Tomada de decisão.
Garanta já a sua vaga!!!

Programa SINDIFISCO de
Preparação para Aposentadoria

RMA
U
T
A
V
O
N
E!!!
EM BREV

N

os meses de abril e maio, foram organizadas duas turmas para execução do Programa de Preparação para Aposentadoria do Sindifisco. Os últimos levantamentos da Secretaria
da Fazenda apontam que um grande número
de colegas irão alcançar os requisitos para aposentadoria nos próximos 5 anos.
O programa visa proporcionar condições
objetivas aos participantes para compreender
sua relação com o trabalho, sua trajetória sócioprofissional e as fases da carreira e momento
atual (aposentadoria ou preparação para aposentadoria).

OBJETIVOS DO PROGRAMA
- Proporcionar condições objetivas aos participantes do Seminário para compreender sua
relação com o trabalho, a partir do resgate de
sua historicidade (presente, passado e futuro): a
trajetória socioprofissional, as fases da carreira e
o momento atual (aposentadoria ou preparação
para aposentadoria);
- Analisar a influência do contexto sócio-histórico, do grupo familiar e da cultura nas
trajetórias socioprofissionais – as escolhas;
- Promover a discussão acerca da relação

A consultora contratada, Doutora Vera
Regina Roesler, é psicóloga clínica e organizacional, especialista em Orientação de
Carreira pela UDESC, com experiência em
projetos de preparação para aposentadoria.
O SINDIFISCO irá disponibilizar mais uma
turma do programa. Inscreva-se enviando
e-mail para: sindifisco@sindifisco.org.br ou
ligando para 48 3224-0650.
Garanta já a sua vaga!!!

entre atividades coletivas e construção de proSEMINÁRIOS:
jetos individuais, bem como das perspectivas
- “Trajetória Socioprofissional e Aposentapós aposentadoria a partir do resgate de inte- doria”;
resses do passado e possibilidades atuais.
- “Resgate das trajetórias socioprofissionais,
projeto parental e contexto psicossocial em que
PÚBLICO-ALVO:
os sujeitos desenvolveram sua carreira e de- Filiados recém-aposentados ou colegas mais relações (familiares, sociais, financeiras
em fase de pré-aposentadoria.
etc).

da.

METODOLOGIA:
- Seminários limitados 12 participantes ca-

-DURAÇÃO DE 18 HORAS.

C U R S O S
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CURSO DE NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS

O

SINDIFISCO promoveu no mês de maio,
novas turmas do curso de Negociação e
Gestão de Conflitos, ministrado pelo Professor
Glauco Cavalcanti, da FGV/RJ. O propósito do
curso foi de incentivar e apoiar a capacitação
dos filiados, auxiliando aos participantes de-

O

senvolver habilidades e ferramentas para lidar
e gerenciar conflitos.
O treinamento é uma forma inteligente de
desenvolver uma competência essencial para o
sucesso de equipes, transformando a forma de
entender o processo de negociação.

CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL

SINDIFISCO, com o apoio da FENAFISCO –
Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital, realizou o Curso de Formação Política
e Sindical, ministrado pelo diretor da Fenafisco Rogério Macanhão.

O principal objetivo do curso foi auxiliar na cial nos temas relacionados à administração
formação de novas lideranças no Fisco de tributária.
Santa Catarina, nivelar conceitos relacionados
O curso foi realizado na Sede do Sindifisco,
à atividade política, ao processo legislativo e à em Florianópolis nos dias 28 e 29 de maio.
atividade de representação sindical, em espeA realização do curso de Formação Política
e Sindical dá seguimento às ações estabelecidas no Planejamento Estratégico da atual diretoria do Sindifisco e visa incentivar e apoiar
a capacitação de seus filiados.

“Apenas quando somos
instruídos pela realidade é que
podemos mudá-la”.
Bertold Brecht (dramaturgo e
poeta alemão – 1898-1956)
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FISCO AVENTUREIRO

L

ançamos nesta edição do Jornal SINDIFISCO a coluna“Fisco Aventureiro”. Ela
foi criada com o intuito de mostrar viagens, competições, trilhas e aventuras
dos nossos filiados.
Nesta primeira coluna, começamos mostrando a “EXPEDIÇÃO 3 AMÉRICAS”, projeto do filiado Achilles César Barroso Silva com um grupo de amigos
que decidiram se aventurar do Brasil até o Alaska de moto. Serão 27.000km
percorridos do Sul ao Norte do Alaska em um período de mais de 60 dias.
A expedição teve início em 31 de maio deste ano, na cidade de Chapecó,
mas os preparativos para que ela acontecesse começaram um ano antes. Os
aventureiros passarão por 17 países, em um curto período, enfrentando previ-

Cerro de Las Siete Colores - Argentina

Pré Cordilheira

Cusco - Peru

Carona na Nicarágua

sões de inverno rigoroso na travessia dos Andes, de chuva nas florestas da
América Central, calor no deserto do Arizona e dias de mais de vinte horas de
sol no Alaska. O destino final é Prodhue Bay, no Alaska.
O relato da viagem pode ser acompanhado no blog http://expedicao3americas.blogspot.com.br/
Lá os aventureiros relatam sua viagem periodicamente. Não deixe de
acompanhar!!
Participe desta coluna você também. Envie suas fotos e
conte sua história para a gente!

Trajeto à San Pedro de Atacama - Chile
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Costa Rica

Playa de Sabncuy, local de desovas das tartarugas marinhas - México

Parque Nacional do Grand Canyon

Parque Nacional do Grand Canyon

Parque Nacional do Grand Canyon
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De Albuquerque para Marble Canyon - EUA

LANÇAMENTO LITERÁRIO

UMA VIAGEM PARA

NUNCA MAIS
VOLTAR
HELGUE PANTZIER

N

o dia 27 de junho, foi realizado na AFFESC o coquetel de lançamento
do livro “Uma viagem para nunca mais voltar”, escrito pelo Senhor
Helge Detlev Pantzier.
Helgue foi Fiscal da Fazenda desde 1958 e esteve presente ativamente nas lutas da classe, tanto na AFFESC desde sua fundação, quanto do
SINDIFISCO. Trabalhou como Procurador Geral da Fazenda, foi professor
universitário da área tributária e palestrante. Desvinculou-se do assunto e

dedicou-se à gestão da qualidade de vida. Antes de seu falecimento, em
abril de 2015, trabalhou no projeto pessoal de escrever um livro. Nele redigiu sua biografia. Registrou suas memórias e aventuras de uma época
de acontecimentos marcantes e de grandes dificuldades.
O livro está disponível para empréstimo aos filiados na Biblioteca
do SINDIFISCO!
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SINDIFISCO PARTICIPA DE REUNIÃO
COM PRESIDENTE DO IPREV

N

o dia 07 de julho, terça-feira, diretores do do Estado de Santa Catarina, o Auditor Fiscal e
A reunião teve o objetivo de estreitar relaSINDIFISCO foram recebidos pelo novo ex-presidente do Sindicato dos Fiscais, Renato ção entre as instituições, promovendo a faciliPresidente do Iprev - Instituto de Previdência Hinnig.
tação dos trâmites burocráticos relativos a segurados do Iprev oriundos do SINDIFISCO.
O novo presidente do IPREV mostrou-se
muito entusiasmado com a nova missão. Afirmou estar ciente da grandeza da responsabilidade que está assumindo, mas está muito
motivado e com várias ideias a serem postas
em prática para o equacionamento da questão previdenciária catarinense.
Por fim, agradeceu a visita dos diretores
do SINDIFISCO e colocou-se à inteira disposição da categoria fiscal para solucionar as pendências que porventura ocorram.

F

Conselho Deliberativo da FENAFISCO
em Canela / RS

oi realizada nos dia 01 e 02 de julho, a 168ª
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco Estadual
e Distrital (Fenafisco). O Conselho é a instância
de direção colegiada da entidade nacional, que
se reúne ao menos a cada dois meses para debater temas nacionais e locais de interesse público e tomada de decisões políticas.
O encontro reuniu representantes do Fisco
de todo o Brasil para discutir assuntos de natureza administrativa e política da entidade.
O presidente do Sindifisco-SC Fabiano Dadam Nau, acompanhado do vice-presidente do

sindicato, Eduardo Lobo, e os diretores Irineu
Giombelli, Luiz Carlos Rihl de Azambuja, Camila
Segatto e José Farenzena participaram da reunião que teve como pauta principal a Lei Orgânica da Administração Tributária – Loat.
Durante a reunião o Presidente Fabiano Dadam apresentou a prestação de contas relativa
ao I Seminário de Administração Tributária Brasil x Alemanha e a publicação da revista do seminário, que contém as resenhas apresentadas
pelos participantes da comitiva de Santa Catarina e os relatos da viagem feitos pelos deputados catarinenses que estiveram presentes.

Arrecadação de Santa Catarina
2015
JUNHO
MAIO
ABRIL

ICSM
1.387,27
1.463,83
1.478,16

TOTAL
1.652,58
1.691,41
1.753,31

2014
JUNHO
MAIO
ABRIL

ICMS
1.367,02
1.323,73
1.335,24

TOTAL
1.599,43
1.539,77
1.549,61

