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DA DIREÇÃO

E D I TO R I A L
2019: ano de muito aprendizado
A lição que aprendemos de vez neste ano que se encerra, é a de que a excelência da auditoria fiscal tributária de Santa Catarina é indispensável na engrenagem que faz nosso
Estado tão diferenciado. O auditor fiscal da Fazenda de SC é um agente direto nos resultados econômicos e sociais catarinenses. E a nossa classe, quando organizada, unida e
articulada, faz sua voz ser ouvida e respeitada.
Essa lição, meus colegas, precisamos levar permanentemente conosco. Porque tivemos
um aprendizado difícil e sentimos na pele o que pode acontecer se não estivermos coesos. A importância do nosso trabalho foi posta em xeque, mesmo com um desempenho
espetacular da arrecadação em relação aos outros estados e ao nosso próprio histórico.

Um boletim do Confaz mostrou que a média de crescimento da arrecadação entre os estados brasileiros, no primeiro semestre de 2019, foi de 6,79%. Em SC, a média foi de
17,99%, número que só corrobora o que acontece há pelo menos cinco anos: a arrecadação catarinense cresce muito acima da média nacional. O trabalho do auditor fiscal é
essencial à obtenção de recursos para a execução das políticas públicas e para o equilíbrio econômico. SC precisa de nós.
Nesses 31 anos de Sindifisco, vivemos momentos de vitórias e de dificuldades. A lição
que fica para 2020 é de que, se individualmente somos fortes, juntos somos imbatíveis.
Obrigado pela parceria de cada um e de todos. Boas Festas!
____________________________
José Antônio Farenzena
Presidente
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DIRETORIA 2019 - 2022
PRESIDENTE

D I R E T O R A D M I N I S T R AT I V O

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

D I R E TO R D E R E L A Ç Õ E S PA R L A M E N TA R E S E I N S T I T U C I O N A I S

SUPLENTES:

José Antônio Farenzena

Irineu Giombelli

Clóvis Luiz Jacoski

Eduardo Antônio Lobo

Achilles César C. Barroso Silva, Carlos
Alberto Sirydakis, Dogeval Augusto
Sachett, Fabiano Dadam Nau, Inácio
Erdtmann, José Zomer Sobrinho,
Lauro José Cardoso, Valêncio Ferreira
da Silva Neto.

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR DE POLÍTICAS E AÇÕES SINDICAIS

DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E AÇÕES SOCIAIS

Asty Pereira Júnior

Leandro Luís Darós

Sérgio Dias Pinetti

Rosimeire Celestino Rosa

2º VICE-PRESIDENTE

D I R E TO R D E D I V U LG AÇ ÃO

D I R E TO R D E A P O S E N TA D O S E P E N S I O N I S TA S

Odilo Aloício Pritsch

Thiago Chaves

Brani Besen
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JULHO

REUNIÃO DE
REPRESENTANTES
REGIONAIS
No início do segundo semestre de 2019, a Diretoria Executiva do Sindifisco recebeu o Conselho de Representantes da entidade para a primeira reunião após a
escolha do novo conselho. Durante a reunião ocorreu a eleição para os cargos de
presidente, vice-presidente e secretário. Os membros (18 filiados ativos e sete filiados inativos) elegeram o representante de Aposentados e Pensionistas Renato
Hinnig, o colega representante de Curitibanos Felipe Naderer e o representante
da DIAT Valério Odorizzi, respectivamente para presidente, vice-presidente e secretário do Conselho.
Dentre os temas tratados estavam assuntos referentes à carreira e outros de interesse da categoria, como a extinção de Gerências Regionais, realização de concurso de remoção e aprovação dos novos auditores fiscais.
O resultado dos debates foi levado aos filiados por seus representantes.
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AGOSTO
CURSO “HISTÓRIAS DE VIDA: DESAFIOS
E POSSIBILIDADES PÓS TRABALHO”

CURSO DE
INVESTIMENTOS

Anteriormente ofertado aos filiados com o título de “Preparação para Aposentadoria” e oferecido somente aos filiados que
planejavam se aposentar de suas atividades na Secretaria de Estado da Fazenda em períodos próximos da aposentadoria,
o curso recebeu nova denominação e uma abrangência maior.
“Histórias de vida – desafios e possibilidades pós trabalho”, é o novo programa que visa incentivar e apoiar os filiados, não
só na etapa de desligamento das atividades, mas também nos diversos aspectos relacionados ao planejamento pessoal,
comportamental e profissional. O curso prepara os colegas para que tenham boa qualidade de vida além da carreira profissional, proporcionando condições objetivas aos participantes para compreender sua relação com o trabalho, sua trajetória sócio-profissional e as fases da carreira.
Ministrado pela psicóloga Vera Roesler, o curso realizado em agosto teve duração de três dias. A abertura contou com a
participação do vice-presidente Asty Pereira Júnior e do presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de
Santa Catarina - AFFESC, Inácio Erdtmann, onde foi realizado o curso, que está em sua 5º edição.

No mês de setembro, o SINDIFISCO realizou a segunda edição do Curso de Investimentos.
Ministrado em parceria com o colega auditor fiscal Rondinelli Borges de Macedo, o curso foi oferecido aos filiados e seus dependentes.
Foram apresentadas diversas modalidades e estratégias de investimentos,
além de assuntos como:
•
Por que e para que investir?;
•
Juros compostos e inflação;
•
Surpreendente: Isento x Tributado;
•
Tipos de investimentos;
•
Carteira previdenciária;
•
Como montar um portfólio;
•
SCPREV.
Rondinelli trabalha o tema sobre investimentos em suas horas livres e formulou o curso baseado em suas experiências e estudos.
Para mais informações sobre o curso, entre em contato com o palestrante pelo e-mail: rondinelliborges@gmail.com.
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SINDIFISCO REALIZA
DOAÇÃO AO
PROJETO INTEGRAR

Foto: Presidente José Farenzena e a Coordenadora Pedagógica do Projeto Integrar, Nathascha Oliveira.

7

Há oito anos, desde 2011, os educadores voluntários do Projeto
Integrar investem seu trabalho no fortalecimento de pessoas. Há
seis anos, o Sindifisco tem acompanhado o trabalho e colaborado
financeiramente, como forma de incentivo e reconhecimento pelas
ações realizadas.
O Projeto Integrar ministra aulas preparatórias para os vestibulares de Santa Catarina e para o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e atualmente oferece os cursos extensivo e intensivo. É formado por educadores totalmente voluntários, possui estrutura autônoma, sem vinculação com governos, partidos políticos ou autarquias e luta para que mais trabalhadores, mais jovens e adultos
de camadas sociais excluídas ocupem as salas de aula das universidades.
O público-alvo são alunos que fizeram o ensino médio na rede
pública e não possuem condição financeira de arcar com o custo de
um pré-vestibular, sendo totalmente gratuito e inclusive auxiliando
os alunos com o material didático.
No início do curso de segundo semestre, o Sindifisco realizou a
doação de cadernos, para serem distribuídos aos alunos. Também
foram doados exemplares de cada um dos livros selecionados pela
Universidade Federal para o vestibular 2020. Os livros são compartilhados entre os alunos, facilitando o processo de aprendizado. Essa pequena ação, possibilita que todos tenham a oportunidade de
acesso a uma parte do material solicitado para a prova.
Para o presidente do Sindifisco, José Antônio Farenzena, a participação no projeto implica não só em colaborar com práticas sociais e com a transmissão de conhecimento. Ela auxilia na criação
de melhores condições para que os estudantes se posicionem como produtores do conhecimento.
Sindifisco e Integrar, todos em prol de uma educação gratuita e
de qualidade!
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TRABALHO PARLAMENTAR
NO SENADO
Durante os dias 27 e 28 de agosto, sindicatos filiados à
Fenafisco reuniram-se para realização de visitas de sensibilização a senadores, para tratar de temas que afetam
o fisco estadual e sobre a reforma da previdência.
Os diretores Eduardo Lobo, Fabiano Dadam Nau e Thiago
Chaves, em conjunto com auditores fiscais de mais três
Estados da federação e liderados pelo diretor da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco,
Rogério Macanhão, foram recebidos nos gabinetes dos
senadores Jorginho Mello (PL/SC), Esperidião Amim
(PP/SC), Fernando Collor (Pros/AL), Zenaide Maia (Pros/
RN), Rodrigo Cunha (PSDB/AL) e Jean Paul Terra Prates
(PT/RN).
Na oportunidade foram debatidos pontos da Proposta
de Emenda Constitucional 06/2019 – Reforma da Previdência, do Projeto de Lei 116/2017 – que trata da avaliação de Desempenho dos Servidores Públicos e do Projeto de Lei 3713/2019 – sobre o Porte de Armas, que
teve proposta de emenda feita pelo senador Jorginho
Mello concedendo aos fiscais estaduais o direito de portar armas para exercício da atividade.

Senador Jorginho Mello (PL/SC)

Senadora Zenaide Maia (Pros/RN)

Senador Esperidião Amin (PP/SC)

Senador Fernando Collor (Pros/AL)

Gabinete Senador Jean Paul Terra Prates (PT/RN)

Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)
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PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

No dia 29 de agosto, o presidente do Sindifisco, José Antônio Farenzena
e o diretor de Comunicação, Thiago Chaves participaram de reunião
com o Secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, Paulo Eli, para tratar da migração de servidores para a Previdência Complementar.
Estavam presentes os representantes da Associação dos Procuradores
do Estado, da Associação dos Magistrados Catarinenses, da Associação
Catarinense do Ministério Público, do Sindicato dos Auditores Internos
do Poder Executivo do Estado e o presidente da SCPrev.
As entidades apresentaram projeto de alteração da Lei Complementar
661/2015 com o objetivo de evitar que a migração dos servidores para
o SCPrev acarrete prejuízo das contribuições já realizadas para a previdência social. A proposta é inspirada na Lei Federal 12.618/2012, que
estabelece a criação de benefício proporcional ao tempo de contribuição do servidor anterior a sua migração ao plano de previdência complementar.
Reuniões periódicas são realizadas com o objetivo de estudar propostas
para que os atuais servidores possam aderir ao novo modelo sem prejuízo ao que já foi contribuído ao regime atual.
Os estudos que vêm sendo desenvolvidos são voltados para todos os
servidores, independente do órgão em que estejam lotados.
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SETEMBRO
SIGILO FISCAL É PAUTA DE
REUNIÃO NA FENAFISCO
Coordenados pela Fenafisco, dirigentes do Fisco estadual e distrital reuniram-se no dia 04 de setembro, em Brasília,
para realização de reunião técnica da Comissão de Sigilo Fiscal.
O encontro, coordenado pelo diretor de Aposentados e Pensionitas da Federação, Celso Malhani, sob relatoria do vice-presidente do Sindifisco-SC, Asty Pereira, contou com a presença de representantes de mais cinco Estados.
O grupo concentrou esforços em aprofundar os estudos relativos ao artigo 198 do Código Tributário Nacional (CTN) e
à disponibilização, fornecimento ou acesso de dados protegidos pelo sigilo fiscal por parte das Secretarias de Estado
da Fazenda/Tributação, das unidades federativas, para atender aos pedidos formulados por órgãos do Poder Público,
como o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas Estadual, Procuradoria Fiscal do Estado e outros órgãos.
Os trabalhos resultaram na elaboração de um relatório preliminar. Cada sindicato membro da comissão buscará em
seus Estados e em outros, estudos, acordos ou termos de cooperação firmados entre Poder Executivos e outros Poderes ou Órgãos, visando aumento dos subsídios para ampliar os estudos para finalização do relatório final da Comissão.
*Com informações Fenafisco / Foto: Fenafisco
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
TRIÊNIO 2019/2022
PROPOSTA DO COMSEFAZ É CONSENSO
ENTRE PARTICIPANTES DO 18º CONAFISCO

Foram definidas ações e metas para os próximos anos,
com foco no crescimento da instituição.
Durante os dias 09 a 11 de setembro, os membros da diretoria executiva do Sindifisco/SC estiveram reunidos na Sede da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina - Affesc, para revisão
do Planejamento Estratégico da entidade. O encontro levou os integrantes a refletir sobre os próximos desafios da entidade e traçar ações
que nortearão os trabalhos da gestão que iniciou em 2019.
Durante o período, foi analisado o momento atual da instituição e, a
partir dessa análise, traçadas metas e estratégias com vistas ao futuro,
desafios e objetivos.

Auditores Fiscais de Santa Catarina participaram desde o dia 24 a 27 de setembro da 18ª edição do Congresso Nacional do
Fisco Estadual e Distrital, em Pernambuco, evento realizado pela Fenafisco com o tema Tributação e Previdência Solidárias
– Por um Brasil mais justo.
O destaque do evento, de acordo com Sergio Pinetti, diretor do Sindifisco, foi a definição, praticamente por unanimidade,
de um modelo de reforma tributária a ser defendido pelos fiscos de todas as Unidades Federadas: o do Comsefaz (Comitê
dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal).
Em palestra, o diretor do Comsefaz, André Horta, explicou que o modelo é baseado na proposta do economista Bernard Appy,
porém com alterações e melhorias que fortalecem estados e municípios. “O aspecto mais interessante é o resgate do federalismo fiscal, de forma que a receita seja distribuída de maneira mais justa. Hoje a União concentra quase 70% da arrecadação
tributária total, mas são os estados e municípios que arcam com os encargos mais pesados nas áreas fundamentais”, disse Pinetti. Segundo ele, outro aspecto interessante abordado no painel foi o IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, que vai permitir
ampliar a tributação, já que atingirá a economia digital, os chamados bens intangíveis. “É uma economia que cresce rapidamente e dará mais fôlego às arrecadações com a tributação no destino. Será possível definir claramente quem será tributado
e em quanto”, disse. As questões de simplificação e da guerra fiscal também foram abordadas no painel.
Quanto à possibilidade de aprovação da proposta do Comsefaz, Pinetti avalia que é real, pois Senado e Câmara estão dialogando com governadores. Para o encerramento do evento, foi apresentada a palestra do senador Randolfe Rodrigues,
que criticou a concentração de renda no Brasil e classificou a Emenda Constitucional (EC) 95, como um crime de lesa pátria e lesa cidadania, por retirar direitos e limitar a oferta de serviços públicos aos cidadãos.
O Conafisco é realizado a cada três anos e tem como objetivo a eleição da Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Fenafisco, a discussão e deliberação de diretrizes para elaboração do plano de ação política da entidade, a promoção da organização, mobilização, além do desenvolvimento sindical do Fisco estadual.
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OUTUBRO

GIRO PELO
ESTADO
Com o objetivo de alinhar informações e mobilizar
a categoria, a diretoria do Sindifisco promoveu reuniões presenciais com os colegas do interior e de
Florianópolis.
13/10 - São Miguel do Oeste
As conversas abordaram as situações que vêm atingindo o trabalho do fisco em âmbito estadual e nacional. “Algumas mudanças ameaçam diretamente
o desempenho do fisco, por isso é necessária essa
aproximação, não apenas para esclarecer o que está ocorrendo e como está sendo a atuação do Sindicato, mas também para mobilizar os colegas sobre a importância da conscientização e ação de cada um. Somos uma categoria fundamental para o 15/10 - Lages e Curitibanos
bom desempenho econômico de Santa Catarina”,
resume o presidente José Antônio Farenzena.
A diretoria do Sindifisco realizou reuniões nas diversas regionais do Estado. “Esses encontros são
muito importantes, pois é o momento de nos reunirmos para debater as principais pautas que estão
em andamento, além de buscar ideias junto à base,
ouvir as demandas dos filiados e atualizarmos os
colegas sobre as últimas questões sindicais e judi31/10 - Florianópolis – SAT / TAT – 1ª Gerência
ciais”, destaca Farenzena.

14/10 - Chapecó

15/10 – Joaçaba e Caçador

21/10 – Itajaí e Joinville

29/10 – Blumenau

05/11 – Tubarão

05/11 – Criciúma, Araranguá
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DEBATE ENTRE FILIADOS AVALIA
IMPACTO DE NOVA METODOLOGIA
PARA CÁLCULO DA IUVP

Auditores Fiscais de todo o Estado estiveram reunidos no início de outubro, (02/10), para avaliar o impacto da nova metodologia de cálculo
da IUVP – Indenização por Uso de Veículo Próprio. O consenso foi de que, se a arrecadação estivesse ruim, isto não estaria acontecendo. Só no
primeiro semestre deste ano, o crescimento foi de 17%, com ingresso de R$2 bilhões acima da previsão orçamentária fruto da dedicação e
trabalho técnico dos Auditores Fiscais. Outro ponto levantado foi a falta de comunicação com o Secretário da Fazenda e Governador do Estado.
“A medida adotada é um desestímulo a uma carreira já sobrecarregada, com déficit de profissionais, mas que mesmo assim se esforça para
sustentar as políticas públicas do governo”, desabafou o presidente do Sindifisco SC, José Antônio Farenzena. Para ele a alteração do modelo
de indenização é contraproducente e trará prejuízos para todas as áreas do Estado. “Vai muito além da questão financeira. A nova metodologia
diminuirá o monitoramento fiscal e operações de Inteligência Fiscal em alguns municípios porque exigirá exposição do planejamento antes
do início da ação fiscal a ser executada, além de impor um procedimento burocrático para autorizar o deslocamento”, completa.

TRABALHO
LEGISLATIVO
MIRA NO PORTE
DE ARMAS PARA
O FISCO
A Fenafisco vem trabalhando ativamente para buscar
apoio parlamentar para aprovação de Emenda que estende o porte de armas aos integrantes das Carreiras de
Fiscalização Tributária estaduais.
Os diretores da Fenafisco, Rogério Macanhão e Celso Malhani, estiveram na Câmara dos Deputados, em 15/10,
para acompanhar a tramitação do Projeto de Lei (PL)
3723/19, que dispõe sobre a concessão de porte de armas de fogo para novas categorias, além das previstas no
Estatuto do Desarmamento, por decreto presidencial.
Malhani argumentou que a natureza da atividade exercida pela categoria, seguida pelo alto nível de exposição e permanente situação de risco no desempenho
das funções, justificam a autorização legal requerida
pelos servidores tributários e alertou que o projeto, em
regime de urgência na Casa, pode ser votado a qualquer momento em Plenário. “Contudo, não há acordo
entre os líderes partidários para sua votação e, dispor
de algum prazo para esclarecer os parlamentares sobre
a importância da matéria para o Fisco estadual e Distrital pode ser positivo por ocasião da apreciação da matéria em plenário”, explicou.
Com informações Fenafisco
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SINDIFISCO COMPLETA
31 ANOS
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TV SINDIFISCO

Em 22 de outubro de 1988 nascia o Sindifisco de Santa Catarina. Ao longo dos anos, o Sindifisco construiu uma história de muito trabalho, desafios e conquistas. Continuamos representando nossa carreira, defendendo nossos direitos e, acima de tudo, lutando para um
Estado cada vez melhor, mais justo e mais fortalecido. Afinal, é por meio do trabalho de
cada profissional que a melhoria da qualidade de vida chega para todos os cidadãos.

Sindifisco implementa a TV Sindifisco. Um novo canal de comunicação
com seus filiados
Sempre buscando evoluir e com o intuito de estar cada vez mais perto da sociedade, o Sindifisco
lançou uma nova ferramenta de comunicação, a “TV Sindifisco”. A intenção é conectar ainda mais
a entidade com a nova realidade do mundo digital. Periodicamente serão divulgados vídeos sobre
temas relevantes para a categoria, além das principais notícias e informações sobre as movimentações da entidade.
Os primeiros episódios podem ser acessados no canal do Sindifisco no Youtube ou pelo site do
Sindicato. O conteúdo também está sendo replicado nas redes sociais, como Facebook, Twitter e
Instagram, além de ser enviado pelo whatsapp via lista de transmissão. Para receber, basta cadastrar o número do Sindifisco (48) 99981-0651, no seu celular e enviar uma mensagem com seu
nome completo.
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2ª e d i ç ã o

25 a 27

JFAZENDÁRIOS
OGOS

Outubro

Santa Catarina

Florianópolis - 2019

Nem reformas, nem perdas, nem ameaças. Durante um final de semana a pauta fazendária foi a integração entre as categorias.
Fiscais, auditores, analistas, contadores da ativa e aposentados, além de comissionados, terceirizados e estagiários estiveram
unidos em torno da integração e do esporte na 2ª edição dos Jogos Fazendários, realizada na Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina – Affesc durante todo o final de semana.
Cerca de 250 participantes fizeram bonito da abertura ao encerramento, nas mais variadas modalidades. As crianças tiveram
participação mais que especial.
O anfitrião do encontro, Inácio Erdtmann, presidente da Associação, destacou também a questão ambiental envolvida nos Jogos e algumas iniciativas já implantadas na Affesc. Para o vice-presidente do Sindifisco SC, Asty Pereira Júnior, que representou
o Sindifisco na abertura, o destaque foi a parceria entre todos os sindicatos e categorias representadas.
Todas as fotos estão disponíveis na página do facebook do Sindifisco/SC no álbum dos Jogos Fazendários 2019.
Curta, compartilhe e marque seus amigos!
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NOVEMBRO
PALESTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
ESPECIALISTA ESCLARECE O QUE MUDA
PARA OS SERVIDORES

Celso Malhani expôs as principais mudanças para audi- à informação fará com que essa decisão seja tomada com setores fiscais em palestra no Sindifisco.
gurança”. Esse foi o ponto chave da palestra do auditor fiscal
Celso Malhani na no dia 1º de novembro, em Florianópolis.
“As novas regras previdenciárias farão o servidor trabalhar Com o tema “O fim da Previdência como instrumento de promais, pagar mais e ter um benefício menor. Ainda assim, a teção social dos trabalhadores da iniciativa privada e do servidecisão de aposentar-se é muito pessoal, e somente o acesso ço público no Brasil” Malhani, que é profundo conhecedor das

emendas à Constituição que tramitam no Congresso Nacional,
explanou sobre a aplicabilidade imediata dos dispositivos da
PEC 6/2019 aos estados e municípios.
“As maiores angústias geralmente são daqueles servidores que
cumpriram todos os pré-requisitos e temem perder direitos
após a promulgação da PEC/6. Porém o Art. 3º os protege, garantindo a estes as condições previstas anteriormente”, explicou
Malhani. Outro questionamento frequente, segundo ele, é sobre
as pensões: “Boa parte do direito é conservado. Vale a data de
ocorrência do último pré-requisito: a morte”, disse.
Quando questionado sobre se a Reforma da Previdência seria
um mal necessário, frente à suposta escassez de recursos para
o pagamento das aposentadorias nas atuais regras, o palestrante respondeu que não. “A Reforma da Previdência como
está posta é um Robin Hood ao contrário, que trará como reflexo o empobrecimento da classe trabalhadora”, completou
Malhani, que acaba de requerer sua aposentadoria.
Em Santa Catarina, mais de 100 dos cerca de 300 auditores
fiscais na ativa estão aptos a se aposentar.
A palestra foi realizada em parceria entre o Sindifisco/SC e a
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – Fenafisco.
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SINDIFISCO REALIZA
REUNIÃO CONJUNTA
O Sindifisco SC reuniu no dia 14 de novembro o conselho de representantes da entidade, os gerentes regionais e de grupos especialistas de todo o Estado para encaminhamento de pautas da categoria fiscal para a administração pública. Em pauta,
questões como o uso de veículo próprio em operações e diligências, critérios legais
para abertura de dados sigilosos de contribuintes e canais de diálogo com o Executivo e outros Poderes. “Somente com união e consenso do Fisco teremos nossa atuação
valorizada à altura. Formamos um grupo de trabalho com representantes de todas as
regiões que está concluindo uma pauta clara e específica para tratar com o governo
na primeira oportunidade. Se temos muito o que comemorar em 2019, em termos
de resultados do nosso trabalho para o Estado, de outro lado precisamos garantir aos
colegas condições condizentes às atividades executadas”, avalia o presidente José Farenzena.
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FISCO ESTADUAL INTENSIFICA
TRABALHO NO SENADO

Durante os dias 19 e 20 de novembro, representantes de sindicatos filiados à Fenafisco reuniram-se em Brasília para realização de visitas de sensibilização no Senado Federal. O principal objetivo das visitas foi tratar
de pautas referente a reforma administrativa, previdenciária e tributária, além do projeto do porte de arma.
Os diretores Fabiano Dadam e Irineu Giombelli, em conjunto com auditores fiscais de Mato Grosso e Roraima
foram recebidos em diversos gabinetes, onde debateram as Propostas de Emenda à Constituição (PEC)
186/19 e 188/19, que entre outros pontos, propõe a redução da jornada de trabalho e salário, suspensão de
promoções, vedação de novas despesas obrigatórias e proibição de concursos, além da perda da vinculação
de receita de impostos para a administração tributária.
O grupo visitou o senador Jorginho Mello (PL/SC) para tratar do PL 3713/2019, que altera o Estatuto do Desarmamento, para dispor sobre as condições de aquisição, posse e porte de arma de fogo, munições e acessórios, para novas categorias. Mello é autor da emenda 1, que amplia a possibilidade do uso em serviço para
integrantes de Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de
Auditor-Fiscal e Analista Tributário e os cargos de Auditor Fiscal, fiscais e Agentes Tributários, integrantes das
Secretarias de Fazenda dos Estados, Distrito Federal e Municípios. No momento, a Casa aguarda o segundo
relatório do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), à ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Mello se compromissou em trabalhar para que a emenda seja incluída no novo texto.

20

NOTÍCIAS DO SINDIFISCO
Nº 79 – DEZEMBRO 2019

REFORMAS SÃO
DEBATIDAS EM
BRASÍLIA

COORDENADORES DE
GRUPOS ESPECIALISTAS
DEBATEM IUVP

Reunidos em Brasília nos dias 27 e 28 de novembro, o vice-presidente Asty Pereira Júnior e o diretor jurídico Clóvis Jacoski, participaram da 198ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco. A reunião foi convocada com o objetivo de debater as propostas em andamento no Congresso Nacional. Foram tratadas as reforma da Previdência, reforma Tributária e reforma Administrativa, o
impacto que trarão aos servidores e planejadas novas estratégias de atuação. Na
pauta também foi abordado o calendário de atividades da Fenafisco para 2020.
Durante o encontro foram realizadas palestras sobre a reforma do ICMS, com André Horta, ex-presidente e atual diretor do Comitê dos Secretários de Fazenda dos
Estados e Distrito Federal - Comsefaz, e do economista José Celso Pereira, presidente da Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, que falou sobre a reforma administrativa.
As palestras estão disponíveis no canal da Fenafisco no youtube.

Coordenadores dos Grupos Especialistas Setoriais da Fazenda, que representam praticamente a totalidade
da arrecadação tributária, participaram de nova rodada de conversas no Sindifisco no dia 26 de novembro.
Na pauta, metas e execução dos trabalhos para 2020.
“Estamos unidos e alinhados para construir soluções objetivas que melhorem e desenvolvam ainda mais
o Estado de Santa Catarina e incentivem a manutenção do esforço extraordinário que está sendo desempenhado por cada auditor fiscal neste ano de 2019”, disse o presidente do Sindifisco, José Antonio Farenzena.
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ATUAÇÃO FISCAL
CATARINENSE É
DESTAQUE NA ALESC
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DEZEMBRO

FISCO AGUARDA
REFORÇO

A convite do Deputado Estadual Laércio Schuster, o presidente do
Sindifisco, José Antônio Farenzena, esteve na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado - Alesc, no dia 27 de novembro, para
discorrer sobre a administração tributária estadual.
O convite de Laércio ocorreu em meio à polêmica criada pelo Governador Carlos Moisés ao afirmar, na semana anterior, que R$ 10
bilhões por ano são sonegados pelos empreendedores catarinenses. A afirmação foi contestada por entidades empresariais e pelo
próprio Sindifisco, uma vez que Santa Catarina é modelo para o
Brasil em termos de arrecadação fiscal, combate à sonegação e
adimplência por parte dos empresários.

Os 90 aprovados no concurso do Fisco de Santa Catarina aguardam os trâmites do governo para serem nomeados de acordo
com as vagas divulgadas no edital do concurso, homologado em janeiro deste ano.
A necessidade da nomeação dos aprovados é unânime entre os auditores fiscais, que avaliam a convocação como urgente,
principalmente no sentido de contribuir para que Santa Catarina mantenha a excelente performance em arrecadação de tributos no Estado, que em 2019, por exemplo, foi superior a 100% da média das demais unidades da federação.
Considerando a viabilidade financeira momentânea no Estado, que só é possível justamente pelo trabalho dos auditores fiscais, e com a finalidade de convencimento da administração, o Sindifisco tem realizado reuniões periódicas solicitando o
chamamento do novo quadro de servidores.
Mesmo diante de todas as adversidades que
tem enfrentado, o Sindifisco trata como prioridade a nomeação dos novos. Para o presidente da entidade, José Farenzena, a nomeação dos aprovados no concurso trará um reforço substancial ao desenvolvimento das
ações de combate à sonegação fiscal e à concretização e execução de projetos almejados
pela Diretoria de Administração Tributária DIAT, para o ano de 2020.
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FISCO E ALESC ALINHADOS
NA ANÁLISE DA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA EM SC

TRABALHO PARLAMENTAR
INTENSIFICADO COM FOCO
NAS REFORMAS

Os presidentes da Assembleia Legislativa, Julio Garcia, e do Sindicatos dos Fiscais da Fazenda
de SC, José Farenzena, estiveram reunidos no dia 03 de dezembro com representantes da Associação Catarinense da Magistratura, do Ministério Público, do Instituto Geral de Perícias e
dos Delegados da Polícia para tratar do projeto de reforma da previdência no Estado, enviado
pelo Poder Executivo à Alesc. “Esse é um projeto relevante, que afeta a realidade de muitas
pessoas e, mais uma vez, estamos tendo oportunidade de trabalhar alinhados ao parlamento
e outras instituições envolvidas com o tema. Nos colocamos à disposição para uma análise
aprofundada do projeto para que possamos chegar em um texto final equilibrado, justo e adequado à realidade de Santa Catarina. Com harmonia e diálogo o resultado tem tudo para ser
positivo”, avaliou Farenzena.

Durante os dias 3 e 4 de dezembro, o diretor de Relações Parlamentares e Institucionais, Eduardo
Lobo, esteve em Brasília reunido com dirigentes sindicais dos fiscos estaduais para que, em conjunto, realizassem visitas de sensibilização aos parlamentares no Congresso Nacional. Coordenados pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – Fenafisco, trataram de pautas que
atingem diretamente o Fisco. A principal demanda foi com relação à PEC Previdenciária Paralela,
cuja proposta foi enviada para Câmara dos Deputados no dia 2 de dezembro. A matéria permite
que estados, Distrito Federal e municípios adotem em seus regimes próprios as mesmas regras
definidas pela União para a aposentadoria dos servidores.
“A aproximação com os parlamentares é essencial para estreitar relações e criar canais de diálogo
para mediar a construção de propostas viáveis”, avalia Lobo.
Segundo ele, outro ponto preocupante que está sendo trabalhado é com relação a PEC 186/2019,
também chamada de PEC Emergencial, proposta do Governo Federal e que faz parte de um pacote de propostas para desafogar as contas públicas. Entre os principais alvos está o servidor público, que poderá ter afetada a jornada de trabalho com redução de carga e vencimentos, suspensão
de promoções e vedação de novas despesas obrigatórias. Junto com esse pacote será inserida a
reforma administrativa, cujo texto está em desenvolvimento.
Também foram realizadas conversas
com parlamentares sobre a reforma
tributária, que atualmente possui
projetos em tramitação, ainda incipientes.
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SIMPLES
EXTRAORDINÁRIO

Luiz Carlos de Lima Feitoza, Auditor Fiscal da Fazenda Estadual de SC desde 2002.

O empresário catarinense detém o melhor índice de formalização da
atividade do País quando se trata de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional. Neste regime de tributação, se comparada a arrecadação anual de tributos com a população ou número de empresas, Santa Catarina lidera o ranking de
melhor performance dentre todos os Estados. Enquanto que em termos absolutos, em nível nacional, a arrecadação de ICMS no regime
simplificado fica em terceiro lugar, atrás apenas de SP e MG (Fonte:
Portal Simples Nacional-Estatística).
“Isto ocorre porque Santa Catarina estabeleceu o monitoramento e
acompanhamento por meio de malhas que abrangem a totalidade
de contribuintes. O foco é demonstrar possíveis inconsistências e
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orientar contadores e empresários a evitar erros e omissões”, explica promoveram sua autorregularização por meio do trabalho da DIAT.
Luiz Carlos de Lima Feitoza, coordenador do Grupo Setorial do Sim- Penalidades só são aplicadas quando há comprovadas fraudes estruples Nacional – GESSIMPLES, desde 2011.
turadas e não atendimento às orientações da Secretaria de Estado da
Fazenda.
Qual a participação das empresas do Simples no total da
arrecadação estadual de ICMS?
A situação diferenciada de SC na arrecadação do Simples
As empresas enquadradas no Simples no Estado corresponderam a tem relação direta com o esforço fiscal?
4,67% do total da arrecadação tributária de ICMS em 2018. Em nú- Sim. Quando analisados os dados de 2013 a setembro de 2019, o esmero de empresas elas são muito mais que as enquadradas no regi- forço fiscal na arrecadação de ICMS das empresas enquadradas no
me normal. A proporção aproximada é de 144 mil empresas Simples Simples, ou seja, - o percentual que o Simples Nacional em Santa CaNacional e 44 mil no normal.
tarina cresceu em relação aos estados do Sul e Sudeste ou do próprio
regime normal do próprio Estado - , chega a R$880 milhões de ICMS
Como ter controle sobre um universo tão amplo de contri- recolhidos ao cofre do Estado. Se somados os tributos de União e mubuintes?
nicípios, a cifra ultrapassa R$5,2 bilhões de efetivo esforço fiscal de
Esse é um setor que requer um esforço fiscal diferenciado e inteligen- arrecadação no período.
te de controle. O Simples Nacional em Santa Catarina é tratado como
se fosse uma grande empresa, ou seja, faz-se processamento de to- Quais as metas do GESSIMPLES para 2020?
das as informações existentes em nosso banco de dados, visando Publicar as malhas relativas aos anos 2016, 2017 e 2018 e concluíchecar a consonância da atividade empresarial com a legislação tri- -las ainda em 2020. Porém, as metas e o desempenho estão diretabutária vigente. Daí, extrai-se possíveis inconsistências ou omissões mente ligados à gestão de questões que afetam diretamente a ativique são demonstradas aos interessados para solução espontânea.
dade dos auditores fiscais. O trabalho que fazemos sobre o Simples
Nacional em Santa Catarina é extraordinário, cuja amplitude e resulComo são detectadas irregularidades no pagamento dos tado vão além do realizado em outros estados. Para podermos mantributos pelas empresas do Simples?
ter esse padrão precisamos de reforço e respaldo. Minha própria perQualquer comportamento fora do padrão é detectado por nossos sis- manência na coordenação depende disso. No que depender dos autemas. Além disso, por meio de contato com os contadores e contri- ditores que trabalham e se doam no GES, há muito potencial para
buintes, as situações irregulares têm sido corrigidas, na maioria, de continuar crescendo.
maneira espontânea. De 2010 até aqui, mais de 180 mil empresas
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INDENIZAÇÃO PAGA AOS AUDITORES FISCAIS
A IUVP – Indenização por Uso de Veículo Próprio, uma iniciativa
concebida com o objetivo de dar autonomia à atividade dos auditores fiscais acabou se tornando uma celeuma quase cinco décadas
depois. O instrumento que durante esse período permitiu que os
fiscais pudessem atender chamados de fiscalização a qualquer
tempo, acabou engessado a ponto de inviabilizar algumas atividades ou, no mínimo, reduzir sua abrangência. Junto a isso, a ques-

tão financeira, levantada como bandeira pelo TCE e Governo, mas
que, por meio de estudos técnicos, se mostrou não ser mais econômica para o Estado.
Após muitas idas e vindas, reuniões e tentativas frustradas de diálogo, o próximo passo do Sindifisco deverá ser a modificação do
decreto. Acompanhe a linha do tempo da IUVP e as ações do Sindicato em defesa dos direitos dos filiados.

Governo anuncia que irá
suspender indenização em
casos pontuais.

CRONOLOGIA
DOS ACONTECIMENTOS:
07/03

08/03

Notícias do Dia dá
divulgação à matéria com a
manchete “A farra dos
Combustíveis”.
Governador Carlos Moisés da Silva recebe
ofício do Tribunal de Contas do Estado,
recomendando a imediata suspensão do
pagamento da verba indenizatória e que
seja retomado somente após adequada
regulamentação.
Grande divulgação na mídia, em diversos
veículos como NSC Total e Notícias do
Dia.

Governador Carlos Moisés se
posiciona para imprensa de que
pretende fazer a regulamentação da
verba indenizatória, mas não
estabelece prazo.

09/03

13/03

15/03

PGE/SC recebe relatório com as
evidências de irregularidades apontadas pelo TCE e define nome de
quem fará o parecer sobre a
recomendação. (Queila de Araújo
Duarte Vahl – Procuradora Chefe
da Consultoria Jurídica).

Coluna de Renato Igor, do
NSCTotal, publica
posicionamento do
Sindifisco.

18/03

Governador Carlos Moisés
convoca grupo técnico
para discutir o assunto.

Notícias do Dia publica página inteira
sobre a matéria, criticando a
indenização paga aos auditores.
Parecer da PGE é entregue ao
Governador Carlos Moisés. Teor do
documento é mantido em sigilo.

19/03

26/03

Coluna Moacir Pereira destaca
aumento da arrecadação de R$ 1
bilhão nos 80 primeiros dias de
2019 e corte da gratificação
atribuída aos auditores fiscais da
Fazenda há 45 anos.

27/03

Fabiano Dadam concede
entrevista ao jornalista
Moacir Pereira e fala sobre
corte de indenização e
diminuição da arrecadação.

19/04

Processo é discutido em
sessão do TCE. Presidente
Adircélio de Moraes
assume processo.

30/04
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HÁ MAIS DE 45 ANOS CAUSA POLÊMICA

Sessão ordinária sobre IUVP define prazo para
apresentação de regulamentação.
O presidente do Sindifisco, José Farenzena, junto com
diretores e filiados acompanharam os trabalhos. É
estabelecido o prazo de 60 dias (até 30/09) para a
regulamentação. Foi definido como novo relator do
processo o conselheiro Luiz Roberto Herbst. Também
ficou definido que a Indenização não sofrerá corte
nesse prazo.

16/05

19/06

Tribunal de Contas aponta
que não existem critérios
claros para a concessão da
indenização aos servidores.
Governo cria comissão para
avaliar pagamento.

Sessão no TCE, discute assunto.
Representantes das categorias
realizaram a sustentação oral
sobre o tema a fim de
comprovar que os valores pagos
são válidos.

29/07

Presidente José Farenzena
concede entrevista ao Jornalista
Marcos Schettini e fala sobre o
assunto.

Entrega do relatório da
Comissão do Governo para
avaliação da IUVP.

30/09

02/10

04/10

Reunião de Representantes no
Sindifisco avalia novas regras
do governo para IUVP.
Página 12
Prazo final para regulamentação da
verba indenizatória.
Sindifisco emite nota oficial com
posicionamento sobre a nova
metodologia de cálculo da IUVP.
*Confira na próxima página.
Governo define modelo misto para
pagamento da IUVP.

12/10

Coluna Moacir Pereira publica
matéria comentando a falta de
diálogo do Governo com os
Auditores Fiscais sobre a IUVP .

22/10

Reunião do Sindifisco
com Secretário da
Fazenda.

14/11

Reunião Conjunta no Sindifisco
com gerentes regionais e de
grupos especialistas de todo o
Estado aborda o tema.
Página 20

25/11

* Até o fechamento da revista,
o Sindifisco não teve uma
posição concreta com relação
à indenização.

26/11

DEZEMBRO

Reunião de Coordenadores
de GES debatem corte da IUVP e
metodologias de trabalho.
Página 21
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NOTA OFICIAL:
POSICIONAMENTO SOBRE NOVA
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA IUVP
O SINDIFISCO – Sindicato do Auditores Fiscais do Estado de
Santa Catarina tomou conhecimento nesta data, por meio da
imprensa e de manifestações extraoficiais sobre alguns pontos
da nova metodologia de cálculo da IUVP – Indenização de uso
de Veículo Próprio, que será regulamentada por meio de novo
decreto a ser editado no mês de outubro.
Neste momento, não são conhecidos os detalhes da metodologia de cálculo, que segundo as reportagens, prevê parte fixa
e parte variável. O SINDIFISCO tem enorme preocupação com
as repercussões da alteração que será proposta considerando
que os 330 Auditores Fiscais ativos estão absolutamente sobrecarregados e mesmo assim têm mantido os resultados da
arrecadação do ICMS excepcionais, sem qualquer paralelo com
os demais Estados da União.
Somente no primeiro semestre a arrecadação adicional, derivada deste trabalho, colocou nos cofres públicos R$ 2 bilhões
além do previsto. As decisões tomadas pelo Secretário de Estado da Fazenda, bem como pela Diretoria de Administração
Tributária, que tiveram como resultado o excelente desempenho da arrecadação tributária, só foram possíveis devido ao
compromisso absoluto da categoria, ao trabalho técnico e incansável dos Auditores Fiscais, inclusive provendo seus supe-

riores com informações detalhadas e seguras que viabilizaram
decisões complexas e críticas, como a retirada de várias mercadorias do Regime de Substituição Tributária.
Além disso, a categoria realiza diuturnamente operações de
fiscalização com vistas ao combate das fraudes e ilícitos tributários, razão pela qual o Estado de Santa Catarina se tornou
um ponto estratégico para instalação de empresas que buscam um ambiente de concorrência justa, gerando o crescimento contínuo do nível de emprego e renda, sem paralelo no
país, que há anos convive com níveis absurdos de desemprego
e estagnação do crescimento econômico.
Todo o trabalho dos Auditores Fiscais tem refletido em benefício da sociedade catarinense, principalmente para as camadas
menos favorecidas da população, que dependem muito dos
serviços públicos mantidos com os recursos tributários arrecadados.
A atividade de fiscalização abrange visitas realizadas para levantamento prévio de informações que serão utilizadas no
curso da ação fiscal. Assim, a possível exigência de PRÉVIA autorização do ordenador de despesa é flagrante limitação e interferência nas prerrogativas de fiscalização, considerando que
todas as ações fiscais teriam que ser realizadas com o consen-

timento de órgãos externos, podendo ocorrer vazamento de
informações e até mesmo ingerências indevidas.
Atualmente, o Auditor Fiscal lotado em Chapecó que percorre
aproximadamente 200 km para fiscalizar um estabelecimento
em Dionísio Cerqueira, por exemplo, não recebe diárias para
ressarcimento de suas despesas, mesmo que tenha que pernoitar em outro município. Essa incoerência precisa ser corrigida caso o governo mantenha a decisão de implementar a
nova formatação para pagamento da IUVP.
Assim, os Auditores Fiscais aguardam o posicionamento oficial
do Governo do Estado de Santa Catarina na expectativa de um
modelo justo, juridicamente viável e seguro, que não acarrete
prejuízos às atividades destes servidores, ao exercício das atividades de fiscalização e, por consequência direta, nos resultados da arrecadação tributária que têm sido o principal fator
a viabilizar financeiramente o Estado de Santa Catarina nos últimos anos.
José Antônio Farenzena
Presidente do Sindifisco
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CURSOS DE FORMAÇÃO
2020
Visando propiciar novas experiências e formações aos seus filiados em diferentes áreas, o Sindifisco abrirá uma ampla
agenda de cursos e aperfeiçoamentos para 2020. Os cursos são uma oportunidade de formação e atualização em diferentes áreas do conhecimento, voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, ampliando perspectivas e discussões sobre diversos temas e colaborando para a evolução funcional.
Conheça os cursos:
13 e 14/02/2020 - Negociação Modelo Harward,
05 e 06/03/2020 - Curso de Auditoria Contábil,
16 e 17/04/2020 - Media Training - Apresentações de alto impacto,
14 e 15/05/2020 - Gestão da qualidade através de pessoas,
18 e 19/06/2020 - Líderança e Coaching na era da complexidade,
09 e 10/07/2020 - Programação Neurolinguística,
06 e 07/08/2020 - Empreendedorismo financeiro pessoal,
17 e 18/09/2020 - Oratória e Retórica,
15 e 16/10/2020 - Comunicação não violenta.
*As datas são pré definidas e podem sofrer alterações.

CONVÊNIOS SINDIFISCO
O Sindifisco promove parcerias com instituições prestadoras de serviço e possui uma rede de empresas conveniadas, que oferecem descontos e benefícios especiais para
seus filiados e dependentes.
Conheça quem são nossos parceiros acessando, no site do
SINDIFISCO, a área “SERVIÇOS”, clicando em “Convênios e
Parcerias”.
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ATUALIZAÇÃO
DE ENDEREÇO
@
Manter o endereço atualizado é fundamental para que nossos filiados recebam os impressos e correspondencias, que são enviados
periodicamente.
Solicitamos aos filiados que tiveram alguma alteração cadastral
nos últimos meses, que entrem em contato com o Sindifisco para
fazer a atualização de seus dados (endereço, telefone e e-mail),
através do telefone (48) 3224 0650, whatsapp (48) 99981 0651
ou do e-mail sindifisco@sindifisco.org.br.
COLABORE COM O MEIO AMBIENTE: Em pesquisa realizada recentemente, consultamos os filiados sobre a possibilidade de receber
a revista do Sindifisco apenas em versão digital. Se você é adepto
e ainda não se manifestou sobre o assunto, nos envie uma mensagem!
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CAMPANHAS
VEICULAÇÃO: ND

NOTÍCIAS DO SINDIFISCO
Nº 79 – DEZEMBRO 2019

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
A IMPORTÂNCIA DO VAREJO
“Faça parte deste ciclo e peça o documento fiscal. Toda a sociedade
ganha.” Este é o mote da campanha lançada pelo Sindifisco Santa Catarina.
A campanha vem demonstrar aos cidadãos catarinenses a contribuição do varejo para o desenvolvimento de Santa Catarina e a melhoria da qualidade de vida
de todos.
Importantes segmentos econômicos catarinenses são ressaltados nas peças, como os de eletrodomésticos, têxtil e pesca.
A campanha foi veiculada em jornais, rádios e mídias digitais.
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FISCO E
SETOR PRODUTIVO

PROPAGANDA
NAS RÁDIOS
VEICULAÇÃO: CBN E ITAPEMA

SPOT 30”
VOCÊ SABIA?

Veiculação no jornal Notícias do Dia do dia 23/11/19

Você sabia que quanto mais cresce a arrecadação de ICMS, mais recursos chegam para
a prefeitura da sua cidade executar as obras? Isso acontece porque de tudo o que o
Governo do Estado arrecada, 25% vai direto para os municípios. O trabalho dos auditores fiscais é garantir que essa arrecadação siga crescendo. Além de mais recursos para
os municípios, o trabalho dos auditores fiscais garante a concorrência leal entre as
empresas. E não esqueça: ao fazer compras, peça sempre o documento fiscal. Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais de Santa Catarina.
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