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HOMENAGEM
SINDIFISCO E AFFESC HOMENAGEIAM
GOVERNADOR DO ESTADO

O Governador Raimundo Colombo foi convidado especial do SINDIFISCO e AFFESC para fazer o
plantio de uma muda de árvore típica da Região Serrana, no Bosque de Integração. (páginas 12 a 14)
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S I N D I C A T O

DA DIREÇÃO

EDITORIAL
Caros Colegas,

"Sonhos não se realizam
sem muitos fracassos e
esperança." Walt Disney

Estamos terminando mais um ano
com a certeza de que a dedicação e a entrega foram totais. Foi um ano que nos
exigiu sacrifícios especiais, as crises política e econômica geraram reflexos no
nosso dia-a-dia e, principalmente, na arrecadação estadual.
Mas, o mais importante disto tudo foi
que os Auditores Fiscais não se deixaram
abater pelas tempestades que vieram do
Planalto brasileiro. Impuseram um ritmo
de trabalho bastante intenso, realizando
algo em torno de 250 operações fiscais,
quase uma por dia útil, o que permitiu
que o impacto destas crises na arrecadação estadual fosse minimizado. O ano de
2016 também promete ser desafiador.
Tenho a certeza que os auditores fiscais
continuarão focados, determinados em
dar o seu melhor e depois que isto tudo
passar, olharemos para trás e teremos a
certeza de que todo o esforço valeu a pena!

No mês de novembro tivemos a honra
de receber na AFFESC nosso Governador
Raimundo Colombo e prestar-lhe uma
homenagem através do plantio de uma
árvore típica da região serrana. Foi um
momento especial que mostra nossa
gratidão a pessoas que foram importantes ao Fisco Catarinense e que não podem ser esquecidas. A sua presença nos
encheu de orgulho pela sua deferência
em ali estar naquele momento, e aumenta nossa responsabilidade em continuar fazendo um excelente trabalho. Tenham todos, um feliz natal com suas famílias. Que as bênçãos do nosso Pai Celestial nos dê alegrias, saúde, bom senso,
trabalho e paz.
Que 2016 seja um ano em que nos
superemos como pessoas e profissionais.
Um grande abraço.

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO – Dezembro/2015
Rua Anita Garibaldi, 79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis - SC sindifisco@sindifisco.org.br
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NEGOCIAÇÃO COM QUALIDADE

SINDIFISCO, com o apoio da FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, realizou nos dias 05 e 06
de outubro o Curso Negociação com Qualidade, ministrado pelo Diretor de Formação Sindical e Relações Inter-Sindicais da
Fenafisco Rogério Macanhão.
O principal objetivo do curso é preparar as lideranças para negociação e conhecer os princípios e técnicas de negociação.
O curso foi realizado na Sede do Sindifisco, em Florianópolis.
A realização do curso dá seguimento
às ações estabelecidas no Planejamento
Estratégico da atual diretoria do Sindifisco
e visa incentivar e apoiar a capacitação de
seus filiados.

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!

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

No mês de outubro foi feita a doação de
R$ 1.000,00 para o Centro de Educação Infantil
Girassol – CEIG, da Irmandade do Divino Espírito Santo.
A instituição está concluindo sua reforma e
os recursos doados pelo Sindifisco serão utilizados para finalização do playground, conforme projeto apresentado à diretoria.
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PROCURAM-SE PADRINHOS!!!
O

Projeto Gestus é iniciativa do Projeto Integrar para garantir
que alunos universitários do projeto concluam seus estudos.

SINDIFISCO é orgulhosamente o maior
apoiador do Projeto Integrar, que prepara
jovens e adultos das camadas sociais excluídas,
e oriundos de escolas públicas, para prestarem
vestibular e concorrerem a vagas em universidades públicas. O Integrar foi formalizado como
uma associação de professores. Seu estatuto
prevê que os professores sejam100% voluntários e também não há pagamento para funções
ou cargos da diretoria do projeto.
O Projeto Integrar abre vagas anualmente
para 130 alunos, e seu processo de seleção consiste em um método humanizado. Primeiramente os candidatos preenchem um questionário sócio econômico e depois passam por
uma entrevista presencial. O Projeto também
prevê o sitema de cotas como seleção.
Os resultados são bastante significativos,
tanto em volume de aprovações, como em
aprovação nos cursos mais concorridos. No último ano, foram aprovados cerca de 60 alunos
em primeira chamada, mais de 40% do total de
alunos do projeto.
Mas, apesar de ingressarem na faculdade,
muitos alunos têm dificuldades em conduzir
seus estudos, muitas vezes em razão de problemas financeiros que simplesmente os impe-

dem de se deslocar, de tirar cópias reprográficas
de materiais, de comprar livros.
Pensando nesta dificuldade e preocupados
com a evasão causada por dificuldades econômico-financeiras, os coordenadores e idealizadores do Projeto Integrar desenvolveram o
Projeto Gestus - Gestão Estudantil Universitária Integrar. O Gestus, formado por professores e
principalmente por ex-alunos do Projeto Integrar, faz acompanhamento dos alunos egressos
e dá suporte nas questões financeiras para evitar a evasão da universidade. A missão é encontrar padrinhos e madrinhas para cada um dos
seus alunos universitários, não só para apoio financeiro – a ser gerenciado pela coordenação
do projeto, mas para um relacionamento de
mentoring, onde se possa transferir experiências de vida, convívio social e aconselhamento
entre padrinhos e universitários.
O SINDIFISCO apoia esta ideia, e está divulgando o cadastro dos universitários que precisam
de ajuda para dar andamento a seus estudos.
Acesse:http://www.projetointegrar.
org/padrinhos e conheça a história de vida dos universitários que estão precisando da nossa ajuda.

Professora Amanda Chraim na Reunião de Representantes, no dia 12/11/2015.

Luciana

Ciências Sociais

Jonny

Geologia

Israel

Augusto
Geografia

Débora

Aline

Sistemas da Informação

História

Michele

Tamyres

Serviço Social

Arquitetura e Urbanismo

Greise

Ticiane

Letras Português

Débora

Engenharia Sanit e Ambiental

História

Agronomia

José Torres
Pré Vestibular

Silvia

Letras Alemão

COMO AJUDAR:
Os interessados em participar desta ação podem efetuar sua doação através do site do projeto
via PayPal:
http://www.projetointegrar.org/padrinhos/,
ou via Transferência Bancária:
Banco 136 - UNICRED Agência: 1104-5
Conta Corrente 55747-1 - Associação De Professores Projeto De Educação Comunitária Integrar –
CNPJ 16.871.023/0001-01
OS VALORES SÃO:
* Cota – R$100,00/Mensal
*Meia Cota R$50,00/Mensal
Os Padrinhos e Madrinhas poderão acompanhar os gastos e o desempenho acadêmico do(a)
universitário(a), além de receber convites para os
eventos realizados pela GESTUS.
COLABORE VOCÊ TAMBÉM!
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ALESC HOMENAGEIA PROJETO INTEGRAR

D

evido ao seu grande destaque de cunho
social e por sua importante contribuição
na luta pela educação, o Projeto Integrar foi reconhecido e homenageado pela ALESC - Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Ato Solene. A homenagem ocorreu na
noite do dia 25 de novembro. A Solenidade foi
prestigiada por mais de 100 pessoas, entre alunos, professores e apoiadores.
A proponente da cerimônia foi a Deputada
Estadual Luciane Carminatti, que destacou os
excelentes resultados e a importância do projeto para a comunidade.
O Sindifisco foi agraciado com uma placa
em reconhecimento ao apoio que vem dando
ao projeto.
Estiveram presentes o Diretor Administrativo Irineu Giombelli, que recebeu a homenagem em nome do Sindifisco e os Diretores Soli
Carlos Schwalb, Renato Lacerda e Luiz Carlos
Azambuja. Também esteve presente prestigiando o evento, o filiado e colaborador do projeto, Júlio Narciso.

Em nome do Integrar eu gostaria de dizer
que estamos muito contentes com esse
reconhecimento. Não por termos sido
acometidos pelo sentimento da vaidade,
mas por entendermos que os representantes
do povo de Santa Catarina reconhecem não
apenas o nosso trabalho, mas sim a nossa
demanda e a nossa luta. E mais do que isso,
entendemos esse momento como uma
oportunidade de mostrar nossas ideias e
nossa luta por uma educação efetivamente
transformadora.
THIAGO LEANDRO DE SOUZA

Ao passar dos anos, em um curto
espaço de existência, o projeto uniu cada
vez mais educadores com a mesma
vontade de transformar a realidade
social pela educação. E a melhor parte é
que provaram que é possível , a partir
desta visão, apresentar resultados
extraordinários.
DEPUTADA ESTADUAL LUCIANE
CARMINATTI
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ENCONTRO PENSIONISTAS

Diretoria de Aposentados e Pensionistas do
SINDIFISCO, que é dirigida por Inácio Erdtmann, realizou no dia 10 de novembro um encontro com as pensionistas filiadas ao sindicato
e contou com a presença dos diretores José Zomer Sobrinho e Cidemar José Dutra.
O evento teve a participação da Gerente de
Pensões do IPREV Lonita Aiolfi que proferiu palestra sobre os regimes previdenciários brasileiros
(RGPS e RPPS). Entre os assuntos abordados por
ela, destacaram-se a Emenda Constitucional nº
41/02, a integralidade e paridade para pensio-

nistas ingressas até 2003, a nova configuração
das pensões no Serviço Público a partir de 2004 e
o reajuste dos salários das pensionistas com paridade e sem paridade. Destacou também que o
IPREV realiza atendimento pessoal aos seus filiados, para dirimir as dúvidas e pendências.
“O SINDIFISCO está sempre à disposição, aqui
é a nossa casa, estamos aqui para acolher e auxiliar a todas”- destacou Inácio, enaltecendo a presença de todas.
O diretor Cidemar José Dutra também manifestou a sua satisfação com o encontro e relatou

as atividades da AFFESC, da qual é presidente. O
Diretor Zomer destacou o bom relacionamento
do Sindifisco com o IPREV e a disposição na solução de pendências.
As Pensionistas avaliaram o encontro como
muito produtivo e se manifestaram pela continuidade do evento.
Ao final foi servido um delicioso coffee
break, para confraternização de todos os participantes.

S I N D I C A T O
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NOVAS
CARTEIRAS
FUNCIONAIS
Confecção das Carteiras Funcionais aos servidores ativos e aposentados
conta com o apoio do SINDIFISCO

D

urante os últimos meses, o SINDIFISCO
conduziu o projeto de confecção das
novas carteiras funcionais dos Auditores Fiscais de SC.
O documento significa uma grande conquista para a classe, já que havia muitas demandas
para a confecção de uma carteira funcional com

A

maiores itens de segurança.
A nova carteira funcional será composta por
cédula de identidade e porta-documento em
couro e será válida em todo o território nacional
como documento de identidade civil, sendo seu
uso obrigatório e privativo dos Auditores Fiscais
da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Ca-

tarina.
Uma das novidades do novo documento é a
sua elaboração em papel-moeda, o mesmo papel de segurança utilizado pela Casa da Moeda.
Outra novidade no processo vem ao encontro de uma antiga demanda dos Auditores Fiscais aposentados: cada um receberá (mediante
requerimento), uma carteira de identidade funcional, igual ao do servidor ativo, constando a
inscrição “APOSENTADO” no documento.
Os aposentados se ressentiam da perda do
vínculo com a instituição, pois a devolução da
carteira funcional era obrigatória, e não existia
nenhum documento que vinculasse o servidor à
Secretaria da Fazenda, instituição a que serviu
por toda a carreira.
A Cédula de Identidade será assinada pelo
Secretário de Estado da Fazenda, já que é competência da SEF expedir, manter o controle e a fiscalização de uso deste documento.
A GEPES – Gerência de Gestão de Pessoas da
SEF está consolidando os dados recebidos dos
Auditores Fiscais, e em breve será comunicado
um cronograma para entrega dos documentos.

SINDIFISCO REALIZA REUNIÃO
COM CONSELHO DE REPRESENTANTES

Diretoria do Sindifisco realizou no dia 12
de novembro reunião com o Conselho de
Representantes, na sede do sindicato.
Foram debatidos assuntos de interesse
geral da categoria como Reforma Previdenciária, LOAT Catarinense, Mobilização pela
aprovação da PEC 186 e o PL 3123, que fixa o
teto remuneratório nacional.
A reunião contou também com a breve
participação da Professora Amanda, do Projeto Integrar, que apresentou o projeto aos representantes e da Deputada Ana Paula Lima,

que veio retribuir visita da Diretoria e conhecer a Sede do Sindifisco.
O resultado dos assuntos referentes a esta
reunião, foi levado a todos os filiados por seus
representantes, que ficam a disposição para
qualquer esclarecimento.
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Santa Catarina foi sede do CONFAZ
Sindifisco foi apoiador do evento, e teve espaço de visibilidade para
mostrar resultados na arrecadação

O

Governo de Santa Catarina e a Secretaria
de Estado da Fazenda sediaram no mês
de outubro a 158ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. As Reuniões do CONFAZ são trimestrais e
possuem como participantes os dirigentes das
Secretarias de Estado de Fazenda e Finanças
de todo o Brasil e do Ministério da Fazenda.
Nas reuniões são abordadas ações necessárias
à elaboração de políticas e harmonização de
procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos Estados e do
Distrito Federal.
Os trabalhos foram presididos pelo secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Fabrício do Rosário Vale.
Na abertura do encontro, representantes
dos Estados marcaram suas posições sobre algumas mudanças. Um ponto de discórdia entre
os secretários era em relação ao aumento de
impostos estaduais, para compensar a queda
de arrecadação. Santa Catarina é contra:
“A população catarinense não aceita o
aumento da carga tributária. Ela exige
eficiência do gasto público” - disse o
secretário da Fazenda de SC, Antônio Gavazzoni.
Com a palavra, o Governador Raimundo
Colombo enalteceu a qualidade do trabalho do
Fisco catarinense, grande responsável pelas sucessivas altas na arrecadação, que hoje permi-

tem equilíbrio na gestão fiscal do estado, apesar do cenário de crise econômica. “A arrecadação de setembro foi muito difícil. Foi zero com relação a uma inflação de 9%. Isso
cria um transtorno enorme.
Mas temos contas equilibradas. Nosso pessoal é
muito bom. Tenho que reconhecer que é fácil trabalhar
assim, mas é evidente que
precisa ser feito mais”.
O Sindifisco apoiou o evento, doando um brinde de produtos catarinenses aos participantes do CONFAZ. Como contrapartida ao investimento, o

Sindifisco teve um stand permanente na área
reservada ao evento, com banner e uma tela
grande passando gráficos e indicadores do alto
desempenho da arrecadação catarinense.

Foto: André Sá

Foto: Renato Gama

Foto: André Sá
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AUDIÊNCIA PÚBLICA: PEC 186

E

Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados reuniu
400 Auditores Fiscais e parlamentares

m outubro, o auditório Nereu Ramos, da
Câmara dos Deputados, foi palco da Audiência Pública em favor da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)186/2007.
O evento, realizado pela Fenafisco, em parceria com as entidades que compõem o Fórum Fisco (Anfip, Fenafim, Sinait, Sindifisco Nacional, Febrafite e Unafisco Nacional) teve como objetivo
defender a imediata aprovação da proposição,
que prevê a autonomia da Administração Tributária e da Inspeção do Trabalho, para combater a sonegação, a corrupção e o trabalho escravo.
Na oportunidade, centenas de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, do Trabalho e
dos fiscos estaduais e municipais, mobilizaram-se no sentido de sensibilizar os parlamentares,
sobre da importância do fortalecimento do Fisco,
como instituição de Estado, e não de governo, para a construção de um país mais justo e igualitário.
O presidente da Fenafisco, Manoel Isidro dos
Santos Neto, destacou que esta luta, iniciada em
2004, clama pela vitória. “Precisamos dialogar
com as autoridades políticas para conquistarmos
a aprovação da PEC 186. A autonomia da Administração Tributária dos seus agentes representam a melhor possibilidade de redução da carga
tributária, sem diminuição da arrecadação, uma
vez que permitirá um combate mais efetivo à sonegação e resultará em eficiência na fiscalização”,
disse.
Emocionado, Isidro enfatizou a importância
da unidade. “Precisamos de união. A Fenafisco
não atua sozinha. Precisamos conquistar o cora-

ção dos nossos colegas Auditores, para transformar esse sonho, em realidade”, pontuou.
Parlamentares
Presidindo a mesa, o deputado Décio Lima,
autor da PEC 186 disse que “com pessimismo não
se constrói nada”, conclamando a todos, “num
profundo exercício de cidadania” a abraçarem esta causa. “Investir no Fisco significa tirar o Brasil
das adversidades da crise”, afirmou.
Para o parlamentar, “a sonegação é reflexo da
falta de autonomia das administrações tributárias”. A aprovação da PEC 186/2007 “romperá
com as mazelas do nosso país, por meio da modernização do Estado brasileiro”, concluiu.
Mais de 60 parlamentares, entre deputados e
senadores, ocuparam a tribuna do auditório Nereu Ramos, em demonstração de apoio à
PEC186/2007.
Fonte: FENAFISCO
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REFORMA PREVIDEN

SCPREV: Novo modelo se aplicará aos servidores que entrarão no Serviço Público.

N

o mês de outubro começaram na Assembleia Legislativa as discussões
sobre a proposta do Governo do Estado para iniciar a reforma da previdência dos servidores públicos catarinenses.
O projeto, ainda não foi aprovado até o fechamento desta edição do Jornal do Sindifisco,
prevê a criação da Fundação de Previdência
Complementar do Estado de Santa Catarina
(SCPrev), que será a entidade que irá administrar o regime de previdência complementar fechado proposto pelo Governo do Estado para os

servidores públicos efetivos estaduais e militares.
Com a criação da SCPrev o valor das aposentadorias e pensões no serviço público civil e
militar deixará de ser integral ou de ter por base
de cálculo a média das contribuições e ficará limitado ao teto do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), atualmente fixado em R$
4.663,75.
O modelo é conhecido como previdência
complementar, pois o estado e o servidor contribuirão conjuntamente para complementar o

valor da aposentadoria do trabalhador, que a
partir de então ficará limitada ao mesmo teto
dos trabalhadores da iniciativa privada.
De acordo com o Projeto encaminhado à
ALESC, o novo modelo só valerá para servidores que ingressarem no Estado a partir do funcionamento da SCPrev.
Todos os servidores que tiverem interesse,
inclusive os que já estão na ativa.
O SINDIFISCO está atento à tramitação da
matéria na Assembleia Legislativa, para garantir que não haja prejuízos aos seus filiados.
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ENCIÁRIA DO ESTADO
Segunda parte da Reforma afeta servidores que ingressaram até 2008

Receitas e despesas previdenciárias [R$ bilhões]
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1) Inclui todos os poderes do Estado e os dois fundos (financeiro e previdenciário)
2)* Contribuição previdenciária ativos/inativos/pensionistas)

governo do estado enviou em novembro à Assembleia Legislativa a segunda etapa da Reforma Previdenciária do
Estado.
O Secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni,
apresentou diversos estudos à imprensa, apontando que em 2015 o déficit da Previdência Social vai ultrapassar os R$ 3 bilhões.
Isso significa que a Previdência dos servidores
catarinenses arrecada em contribuições previdenciárias um montante menor do que o valor
dos benefícios que paga. Como não houve formação de poupança com as contribuições feitas
no passado, o estado tem que complementar
com estes R$ 3 bilhões.
Para diminuir este déficit o Projeto enviado à
ALESC prevê a elevação gradual das alíquotas de
contribuição, que hoje são de 11%, em 1% ao
ano, até chegarem a 14%.
A questão é numérica, e não há como se negar que é um considerável valor, face a outras demandas e investimentos por que a sociedade cla-

1,5

3,0

ma.
Porém o debate deve ser aberto, para que
todos possam mostrar seus argumentos. O que
não se pode fazer é provocar um conflito entre a
sociedade e o funcionalismo público.

“Ao longo do tempo, os
governos não fizeram
poupança para se previnir no
futuro. Esse rombo só foi
percebido em 2004,muito
tarde. No passado, não houve
um planejamento”.
Fonte: DC - Edição de 28 e 29 de novembro de 2015.

A crise não é culpa do funcionalismo, e este
aumento de tributação exclusivamente sobre os
servidores não vai resolver o problema.
Os servidores de Santa Catarina sempre contribuíram com boa parte de seu salário, inclusive
em valores superiores aos trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social – os trabalhado-

Fonte: DCOG
Fonte: DCOG

res da “iniciativa privada”, visto que para os servidores públicos não havia teto-limite para contribuição. Como bem destacou o Diário Catarinense: Ao longo do tempo, os governos não fizeram
poupança para se previnir no futuro. Esse rombo
só foi percebido em 2004, muito tarde. No passado, não houve um planejamento.
A contribuição patronal não é exclusividade
do Governo. Empregadores privados também
cumprem com esta obrigação. E também é bom
lembrar que servidores públicos não possuem
FGTS, ou seja, nunca terão oportunidade de receber um valor que os auxilie na compra da sua casa própria, ou quando se aposentarem.
Não é culpa do servidor público catarinense
se nunca foi formada uma poupança com as contribuições previdenciárias pagas até a emenda
constitucional 41, de 2003, que tornou obrigatória a contribuição do ente público para o regime
de previdência de seus servidores.
O Sindifisco está acompanhando a tramitação da matéria na Assembleia Legislativa.

12

NOTÍCIAS DO SINDIFISCO | Nº 69 – DEZEMBRO 2015

S I N D I C A T O

HOMENAGEM DO SINDIFISCO E
AFFESC AO GOVERNADOR DO ESTADO
SINDIFISCO e AFFESC homenageiam Governador Raimundo Colombo

O

Governador Raimundo Colombo foi
convidado pelo SINDIFISCO e pela
AFFESC para receber uma homenagem, que consistiu em fazer o plantio
de uma muda de árvore típica da região serrana
no Bosque de Integração. O bosque está localizado na sede balneária da AFFESC em Canasvieiras e foi criado através de uma parceria
entre as entidades no ano de 2010. Ali foram
plantadas aproximadamente trinta árvores
que simbolizam a cultura dos povos que colonizaram Santa Catarina e o Brasil.
Em sua idealização, o plantio das árvores é
feito por personalidades que contribuíram e
continuam a contribuir com o Fisco Catarinense.
Este ato representou uma singela homenagem dos Auditores Fiscais do Estado de Santa
Catarina ao Governador João Raimundo Colombo, pela sua parceria com o Fisco Catarinense.

O Plantio da árvore pelo Governador aconteceu no dia 20 de novembro, durante a inauguração do Elevado de Canasvieiras.
O Governador agradeceu a homenagem e
retribuiu o carinho prestado pelos auditores fiscais do Estado.
“Gostaria de falar da alegria de viver este
momento com vocês. Primeiro falar do
sentimento de agradecimento. Temos uma
equipe dentro do governo, que tem uma
qualificação profissional e humana
extraordinária, e isso permite ao governo
de Santa Catarina agir de uma forma
diferenciada e contribuir por um
desenvolvimento diferenciado do nosso
Estado. Eu me refiro ao profissional da
Fazenda, que com a liderança
extraordinária do Gavazzoni, planta o
futuro, como nós estamos fazendo aqui,
plantando esta árvore”.

Estiveram presentes na solenidade o Secretário da Fazenda Antônio Marcos Gavazzoni, o
ex governador Paulo Afonso Vieira, o Prefeito de
Florianópolis César Souza Júnior e o Presidente
do Iprev Renato Hinnig.
César Souza Junior no uso da palavra elogiou o ato das entidades.
“Parabéns Sindifisco e AFFESC pela
iniciativa, com certeza este gesto dado ao
governador é merecido, importante e de
grande valia, em função de tudo que o
Governador tem feito pelo Fisco Catarinense
e pelo nosso Estado”.
O SINDIFISCO também presenteou Colombo com um Bonsai, uma representação miniaturizada, porém realista, da homenagem efetuada.
Após a celebração, os presentes participaram de uma breve confraternização.

S I N D I C A T O
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Este bosque é o Bosque da Integração. Aqui nós procuramos
plantar árvores de países que colonizaram o Brasil e o Estado
homenageando pessoas que foram importantes para o Fisco
Catarinense em algum momento da história. Temos aqui árvores
plantadas pelo Secretário Adjunto Almir Gorges, pelo Secretário
da Fazenda Antônio Gavazzoni, e agora entendemos por bem lhe
prestar esta singela homenagem ,de plantar uma Araucária,
árvore típica da Região Serrana. Queremos que as próximas
gerações do Fisco Catarinense, quando estiverem caminhando
aqui, daqui a 10 ou 20 anos, com árvores frondosas, leiam as
suas placas e identifiquem que o Governador Colombo foi
importante para o Fisco Catarinense, pela parceria que
conseguimos estabelecer, pelo relacionamento e pela
importância que o senhor dá ao nosso trabalho.
FABIANO DADAM NAU - PRESIDENTE SINDIFISCO

O governo é feito de muitas pessoas, e temos muitas lideranças
trabalhando em prol do desenvolvimento. Quem ganha é a
sociedade catarinense. Nós estamos enfrentando desafios, e há
dentro da estrutura do governo uma engrenagem que nos faz
enfrentar a crise de uma forma diferenciada e nos dá
estabilidade. Gostaria que vocês sentissem neste momento
também a leveza do que nós sentimos ao entregar uma obra,
porque isso é uma conquista de todos nós, é uma conquista do
estado de Santa Catarina. O Estado deve muito ao equilíbrio e a
qualidade profissional de vocês.
GOVERNADOR JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
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Tem manhãs que nos retomam a energia e a força,
para poder enfrentar o desafio gigante que é dirigir o
Estado ou a Capital, sobretudo em um momento tão
difícil como este. Vir inaugurar uma obra importante
como o elevado de Canasvieiras e ser recebido na AFFESC,
de maneira tão carinhosa por todos, neste espaço
maravilhoso, que é uma associação de profissionais que
nos orgulha pela sua competência. Se Santa Catarina
consegue realizar as obras e ações, e ter o equilíbrio
diferente do restante do Brasil neste momento, isso deve
–se a qualidade das pessoas que fazem o seu Fisco.
CÉSAR SOUZA JÚNIOR - PREFEITO DE FLORIANÓPOLIS
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DIRETORIA FINALIZA REDAÇÃO DO
ANTEPROJETO LOAT
LOAT/SC: Necessária ao Governo, Sociedade e Auditores Fiscais

O

SINDIFISCO idealizou e com a participação
da categoria concretizou o anteprojeto da Lei
Orgânica da Administração Tributária de Santa
Catarina – LOAT/SC.
A primeira proposta do anteprojeto da LOAT
foi apresentada aos filiados no II Seminário sobre
Lei Orgânica da Administração Tributária, realizado em 23 de junho de 2015. Como foi aberta a
oportunidade para que os filiados apresentassem
críticas e sugestões, os trabalhos se estenderam
desde o evento até a sua conclusão, em outubro
deste ano.
Várias sugestões foram encaminhadas por filiados, e respondidas pessoalmente, uma a uma,
pela Comissão da LOAT.
A Diretoria do Sindifisco e a Comissão constituída para condução dos trabalhos de elaboração do anteprojeto concluíram a sua redação
final, que foi aprovada em reunião de Diretoria.
O objetivo do anteprojeto foi estabelecido
pela Diretoria em meados de 2014 no seu planejamento estratégico, e após constituir a Comissão
LOAT/SC iniciaram as reuniões técnicas.
A comissão contou com auditores de diversas
áreas da Administração Tributária Catarinense,
tais como, TAT, SAT, Aposentados, Gerentes, Coordenadores de Grupos Especialistas Setoriais e colegas de campo. Somado a isso, foi orientada juridicamente pela Doutora em Direito Administrativo e Assessora Jurídica em diversas Unidades da
Federação para elaboração da LOAT, Drª. Adriana
Schier e Diretores da FENAFISCO.
A confiança depositada na Comissão
LOAT/SC foi fundamental para o árduo trabalho
desenvolvido no decorrer desse período.
Na etapa final, realizamos o “Evento LOAT”,
onde participaram Autoridades Fiscais Catarinenses e de diversos Fiscos Estaduais. Como esperado
a categoria tomou conhecimento e contribuiu
apresentando valorosas sugestões, que foram
apreciadas e incorporadas ao projeto.
Vencidas as etapas de planejamento e elabo-

ração do anteprojeto, o SINDIFISCO inicia uma nova fase, de conscientização social e política, tão
ou mais importante que as anteriores, pois somente quando vista como necessária para a cidadania catarinense é que veremos sua implementação.
Por que a LOAT/SC é necessária?
Ao Governo, porque trará aumento na arrecadação, sem aumento na carga tributária, uma
Administração Tributária autônoma e estruturada
será mais eficaz na luta contra a sonegação e a

corrupção.
À Sociedade Catarinense, porque verá com
mais transparência e igualdade a justiça fiscal,
princípio norteador dos Sistemas Tributários, mas
que por vezes é maculado por interferências de
grupos econômicos e/ou políticos.
Aos Auditores Fiscais, porque assim como
Promotores e Magistrados devem ser reconhecidos socialmente, por seu trabalho proporcionador do lastro necessário ao exercício de todas as
funções, serviços públicos e Poderes de Estado.
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AUDITORES FISCAIS E SEF SE REÚNEM
COM MINISTÉRIO PÚBLICO
Coordenadores de GES, Secretário da Fazenda e Procurador-Geral do Ministério Público reforçam
integração para combater crimes de sonegação

O

s coordenadores dos Grupos Especialistas Setoriais, o Diretor de Administração Tributária, Carlos Roberto Molim, o Gerente de Fiscalização Francisco Martins e a Coordenadora-Geral
dos GES, Maria Aparecida Oliveira, participaram de grande reunião com o Secretário da
Fazenda e com o procurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina Sandro Neis e
com o Promotor Giovanni Andrei Franzoni Gil,
do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT).
Na oportunidade, o Secretário da Fazenda
apresentou aos membros do Ministério Público
a forma de trabalho dos 19 Grupos Especialistas
Setoriais (GES) da Fazenda.
Os GES monitoram de perto os setores da
economia que respondem por 80% da arreca-

Foto: SEFAZ/SC

dação de ICMS do Estado, com auditores fiscais
especializados por segmento. “Era nosso desejo
vir aqui conhecer essa estrutura e tornar ainda
melhor a integração entre as nossas instituições”, disse o procurador, que teve acesso a um
relatório completo com a situação da arrecadação em cada um dos setores monitorados. Neis
destacou a atuação dos seis Grupos de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECOs) do Ministério Público em Santa Catarina,
que muitas vezes atuam em parceria com a Fazenda no combate a crimes tributários.
Gavazzoni destacou a total autonomia e
isenção das equipes técnicas do GAECO e da Fazenda. “É fundamental permitirmos o trabalho
isento desses profissionais. Na Fazenda, este
ano, já temos 236 operações fiscais realizadas.
Quando o trabalho é imbuído de boa fé, não

precisa haver medo”, disse. Segundo o secretário, além do combate à sonegação, a filosofia do
fisco catarinense tem sido de orientar antes de
autuar. “Além disso, não promovemos aumento
de carga tributária e somos parceiros dos empreendedores, dentro da legalidade”, completou.
Resultados – Entre as diversas informações
apresentadas ao MPSC, o trabalho realizado
com contribuintes enquadrados no Simples Nacional foi um dos exemplos bem sucedidos.
Com a operação Concorrência Leal, que abrange
170 mil contribuintes, Santa Catarina conseguiu
diminuir em 40% a sonegação. O número de
empresas com irregularidades diminuiu de 70
mil na primeira edição para 45 mil na segunda.
Via SEFAZ/SC
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GOVERNADOR PARTICIPA DE
REUNIÃO COM GES
Governador Raimundo Colombo recebeu relatório detalhado das atividades dos
Grupos especialistas Setoriais

Temos que cuidar dessa
travessia de tempos difíceis com a
responsabilidade de quem
conhece de perto a realidade”.
GOVERNADOR RAIMUNDO COLOMBO

O

Governador Raimundo Colombo
concedeu duas horas de sua agenda para uma longa, mas muito proveitosa reunião com os coordenadores dos Grupos Especialistas Setoriais.
O Diretor de Administração Tributária, Carlos Roberto Molim, apresentou relato detalhado dos trabalhos desenvolvidos pelos Grupos
Especialistas Setoriais (GES) da Fazenda.
O Governador enalteceu os trabalhos dos
Auditores Fiscais, e atribuiu ao sério trabalho da
Fazenda o crescimento de 100% da arrecadação de ICMS entre 2009 e 2014. Segundo o
Governador, este crescimento sustentável que
permitiu a Santa Catarina chegar com solidez a
esta crise econômica, sem sofrer tanto com
seus efeitos quanto a maioria dos estados.
Segundo Gavazzoni, existe pressão de outros Estados que pedem apoio junto ao Confaz
para aumentos de alíquotas em setores específicos, mas a decisão de não aumentar impostos

Foto: SEFAZ/SC

em Santa Catarina e de não abrir programas de
“refis” foi reforçada por ele e pelo governador
aos fiscais.
Molim apresentou ao Governador três possíveis cenários de projeção da arrecadação: um
otimista, um pessimista e um realista para o fechamento do ano.

“Mesmo no pior dos cenários,
deveremos ter algum
crescimento. Estados que
aumentaram carga tributária
podem até achar um caminho
mais rápido para fechar suas
contas, mas escolheram o mais
longo para o desenvolvimento
de suas economias”, completou o
secretário da Fazenda Antômio Marcos
Gavazzoni.
Via SEFAZ/SC

Precisamos achar outras
formas de garantir os recursos
necessários. A crise pode ter um
viés positivo se for vista como
oportunidade para promoção de
políticas de produtividade e
ajustes de custos”
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SINDIFISCO MONITORA
TRAMITAÇÃO DO PL 3123/015
Projeto de Lei regulamenta a aplicação do Teto Remuneratório do serviço público

A

Câmara está analisando o Projeto
de Lei 3123/15, que tem o objetivo
de fixar novas normas para o cálculo do teto de remuneração do servidor público e dos agentes políticos, previsto
na Constituição.
O projeto traz de volta o debate sobre teto
remuneratório, tentando determinar, de forma taxativa, quais parcelas de remuneração
devem se submeter ao teto, e que verbas indenizatórias e outras parcelas podem ser pagas de forma “extra-teto”.
Este projeto propõe disciplinar em âmbito
nacional a aplicação do teto remuneratório,
visando limitar o salário de servidores que hoje
ganham acima do teto. Para isso, explicita
quais verbas indenizatórias serão incluídas e
excluídas do cálculo do limite remuneratório.
Conforme a Constituição, esse limite é, na
União, o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal; nos municípios, o subsídio do prefeito; e, nos estados e no Distrito
Federal, o subsídio do governador no âmbito
do Poder Executivo, o subsídio dos deputados
estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo, no
âmbito do Poder Judiciário.
O PL 3123 faz parte do pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo, que prevê corte de
R$ 26 bilhões, na programação de despesas do
próximo ano, e aumento de arrecadação de R$
40,2 bilhões.
O pacote inclui ainda outras medidas provisórias como a PEC 139/15, que extingue o
abono de permanência no serviço público, e
140/15, que recria a Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF), com
uma alíquota de 0,20%, a ser cobrada até 31

de dezembro de 2019 .
A proposta determina que o limite remuneratório também será aplicável na hipótese
de acumulação de cargos admitida na Constituição. Nesse caso, a soma total das remunerações será reduzida proporcionalmente, ainda
que provenientes de proventos de inatividade
ou de pensões.
Além disso, estabelece que, na hipótese de
jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, o limite remuneratório será reduzido proporcionalmente à jornada. O limite de remuneração será calculado mês a mês e incluirá inclusive parcelas pagas em atraso, ainda que decorrente de decisão judicial.
O Diretor de Formação Sindical e Relações
Inter-Sindicais da FENAFISCO Rogério Macanhão, está acompanhando de perto as tramitações do PL 3123/15 e sua aplicação para o Estado de Santa Catarina.
“Como pode ocorrer uma aplicação
extensiva e alteração do projeto durante
o debate, nós precisamos partir do
princípio que ele pode sim estar
abrangendo o caso de Santa Catarina” declarou Macanhão, que além de Diretor da
Fenafisco, é Diretor do SINDIFISCO.
A proposta tramita, em caráter de urgência,
nas comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; de Finanças e Tributação
(inclusive quanto ao mérito); e de Constituição
e Justiça e de Cidadania. Em seguida, será
analisada pelo Plenário.
Até o momento de saída desta edição, não
houve andamento da proposta.
*Com informações Câmara dos Deputados.
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TRABALHO APRESENTADO NO
II CONCURSO DE MONOGRAFIAS
DO SINDIFISCO GANHA DESTAQUE NACIONAL

Monografia de Júlio Narciso é um dos destaques do XVIII Prêmio Automação da GS1

O

auditor fiscal Júlio Narciso foi um dos homenageados do XVIII Prêmio Automação
da GS1. Ele foi reconhecido pela monografia
“Sistema de Rastreabilidade para Controle Fiscal”, na qual analisa os padrões de automação
comercial e obrigações fiscais no meio eletrônico SPED. A homenagem ocorreu no dia 11
de novembro, em São Paulo.
A monografia foi produzida para o concurso realizado pelo SINDIFISCO - Sindicato
dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Júlio Narciso conta que na busca de informações para o desenvolvimento da tese, foi
convidado a compartilhar o trabalho sobre o
Sistema GS1 com os organizadores da premiação. “Eu também apresentei a ideia para
os outros fiscais e acredito que futuramente
poderemos usá-la para aumentar a eficiência
do Fisco de Santa Catarina”, conta.
A monografia, em resumo, analisa que o
uso do Sistema GS1 e do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) podem ser uma alternativa ao combate da crescente sonegação
fiscal. Os dois sistemas possibilitam o rastreamento, a captação e o cruzamento de informações. “Aliando os padrões mundiais oferecidos pelo Sistema GS1 a captura de dados e
cadeia logística do SPED, teremos um mecanismo capaz de aprimorar o controle fiscal e
indicar possíveis sonegadores em toda a cadeia, dos insumos ao consumidor final”, defende Narciso.

Criado em 1998, o “Prêmio Automação”
reconhece o trabalho, os projetos e estudos
que usam a tecnologia GS1 para fazer a diferença no mercado da automação. A premiação
é concedida anualmente aqueles que estão

usando o sistema para aprimorar a gestão de
um empreendimento, buscando soluções que
aumentam a eficiência e a competitividade.
Com Informações SEFAZ/SC / *Fotos - GS1
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BOSQUE DA INTEGRAÇÃO

Bosque de Integração, localizado na sede
balneária da AFFESC - Associação dos Funcionários Fiscais da Fazenda do Estado de Santa
Catarina, nasceu com o intuíto de promover a
educação ambiental e incorporação aos propósitos de sustentabilidade e proteção do meio
ambiente.
Fundado no ano de 2010, o Bosque possui
uma área de mais de 1.000 m², e foi cedido pela AFFESC, para que os filiados do Sindifisco e
associados da AFFESC tivessem um local agradável para aproveitar seus momentos de lazer.
A diversidade da flora é uma característica
marcante. Atualmente, possui quase 30 espécies de árvores, de várias regiões, que simbolizam a cultura dos povos que colonizaram
Santa Catarina e Brasil. Nele, foi feito o plantio
de algumas árvores por grandes personalidades que contribuíram e continuam a contribuir
com o Fisco Catarinense.
Cada árvore recebeu uma placa com sua
descrição, o que facilita a identificação de cada

espécie pelos visitantes.
O bosque é um ambiente familiar, e seu nome, Bosque da Integração, visa de fato aproximar os seus filiados.
O bosque dispõe de quiosques, equipados
com churrasqueira, onde os associados da
AFFESC podem desfrutar seus momentos de lazer.
Se você ainda não é sócio, aproveite a temporada de verão e venha para a AFFESC!
Maiores informações (48) 3266-1933

Arrecadação de Santa Catarina
2015
NOVEMBRO
OUTUBRO
SETEMBRO

ICSM
1.509,30
1.489,43
1.436,52

TOTAL
1.688,48
1.707,62
1.668,44

2014
NOVEMBRO
OUTUBRO
SETEMBRO

ICMS
1.555,46
1.475,55
1.413,02

TOTAL
1.706,43
1.695,88
1.640,98

