Editorial

Júlio Muniz - Presidente Sindifical

SINDIFISCAL, bem como o conjunto de toda a categoria, esteve
envolvido nos últimos seis meses com o processo de mudança
em nosso modelo de remuneração. É compreensível, devido a
relevância do que estava sendo debatido.
Algumas discussões também fundamentais para o nosso futuro dentro da Sefaz, foram temporariamente postergadas. É agora o momento de
retornarmos a elas!
A principal delas e bandeira da diretoria do sindicato e dos muitos auditores diretamente interessados e “prejudicados” é a ascensão funcional.
Os governos anteriores – leia-se Vitor Buaiz e José Ignácio – simplesmente desconheceram e descumpriram a Lei em vigor, não efetuando
nem a progressão horizontal e nem a ascensão vertical. O atual governo
cumpriu parcialmente a Legislação em vigor.
O fato concreto é que nós temos hoje 44 (quarenta e quatro) Auditores na justiça, buscando, o que é seu direito legítimo, uma vez que não
foram contemplados no processo ainda não encerrado.
Soluções nós temos e não são mágicas. Segundo dados fornecidos
pelo setor responsável por pessoal, o quadro real de Auditores na ativa é
o seguinte em 13/03/2006:
• AFRE’S I – 176 - 04 VAGAS EXISTENTES
• AFRE’S II – 178 - 62 VAGAS EXISTENTES
• AFRE’S III – 90 - 40 VAGAS EXISTENTES
São 106 (cento e seis) vagas em aberto.
Se a política da Sefaz for a de cumprir integralmente a Lei e promover a ascensão daqueles que o desejarem, estará motivando os colegas
que hoje estão, com certeza, insatisfeitos e com toda a razão.
Esta política estará também contemplando todos os gerentes regionais que trabalham com déficit de pessoal e sem poder atender a demanda.
Nós da diretoria temos ouvido falar em novo concurso, direcionado
para áreas específicas. A pergunta é: COMO e POR QUÊ?

O

Nós temos um concurso com vigência até julho/06, podendo ser prorrogado por mais dois anos,
com um pessoal aprovado e altamente gabaritado.
Não podemos também desconhecer os princípios
da Constituição que incentivam a razoabilidade e a
economicidade . Então, vamos ser sensíveis, econômicos e razoáveis.
Nossa carreira é regulada pela Lei nº 16/92 em vigor que garante a
entrada no grupo TAF apenas pelo nível I (artigos 11,12 e 13 da Lei). É sábia
a redação pois garante a nossa carreira. Qualquer possível alteração na
Legislação no interesse da administração deve ser precedida do ajuste que
atenda a expectativa de direito, daqueles que aguardam a dez anos.
Não prospera também a tese de que aproveitando-se apenas os primeiros colocados, em concurso público, há naturalmente uma melhor seleção. É
sabido, inclusive estatisticamente, que o processo de aproveitamento, amadurecimento e competência dentro das carreiras, independe de colocação no
processo seletivo. Que nos digam os nossos colegas ingressos em 1988
(oriundos do concurso de 1984) e muito bons profissionais, com certeza! O
que esperamos é que prevaleça o bom senso e o sentimento de justiça.
Precisamos estar resolvendo junto com o Secretário da Fazenda e
com o Sub-secretário de Receita este assunto, uma vez que o mesmo é
de fundamental relevância para o futuro da Sefaz, e os dois têm claramente procurado cumprir o que diz a Lei.
O SINDIFISCAL busca acima de tudo a unidade da categoria, centrada na convergência de interesses do próprio Sindicato, da Gerência e
daqueles que trabalham na execução.
Afinal, acreditamos que o Secretário da Fazenda assim como vem
fazendo com a ascensão funcional, também siga a Lei nº 16/92, prestando
a máxima atenção nos artigos 11, 12 e 13, que rege e regulamenta nossa
carreira. Desta forma todos os colegas do Fisco terão seus direitos implementados como um todo. Lei cumprida, problema resolvido!

Subsídio para Auditores Fiscais e Auxiliares Fazendários

Expediente

Através das Leis Complementares nº 352 e
353 o executivo estadual instituiu a remuneração
por subsídio para os Auditores Fiscais e Auxiliares Fazendários ativos, aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-Auditores. A norma é
válida para todo Grupo TAF nomeados até o dia 28
de fevereiro deste ano.
A opção pelo Sistema de Remuneração por
Subsídio deverá ser efetuada até o dia 29 de maio
com efeitos retroativos a 01 de março de 2006, mediante assinatura do Termo de Adesão. Aqueles que
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aderirem a Lei do Subsídio após o prazo citado perderão o direito de receber o retroativo e só receberão o
benefício a partir do 1ºdia do mês seguinte à adesão.
É importante ressaltar que o requerimento
de tempo de serviço não é o Termo de Adesão,
mas uma exigência do IPAJM para que possam
optar pelo novo modelo de vencimento.
Os associados que tiverem dúvidas para
optar pela adesão devem procurar no Sindifiscal,
o Sr. Vandir, a Sra. Celi e os demais membros da
diretoria. No sindicato todos os que se enqua-
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Realidade da fiscalização no
Estado do Espírito Santo
trabalho do Fisco Capixaba proporcionou ao Estado um crescimento
significativo da arrecadação e a
possibilidade de alto índice de investimentos em todos os setores. Em contrapartida
a realidade da fiscalização estadual é bem
diferente. O Sindifiscal, ouvindo relatos dos
colegas sobre as condições de trabalho, decidiu
realizar uma pesquisa para criar um quadro da
realidade da fiscalização em nosso Estado.

O

O posto fiscal de Santa Cruz atualmente

REGIÃO SUL
A Gerência Regional Fazendária Sul, em Cachoeiro de Itapemirim é
composta por cinco Agências da Receita e quatro Postos Fiscais. Atualmente
o quadro de pessoal conta com 28 Auditores do nível I, 12 do nível II e 10
Auxiliares Fazendários para atender um universo de 12 mil contribuintes.
Este cenário permite que em média sejam fiscalizadas duas empresas por mês. Dentro deste contexto uma empresa chega a ficar cinco anos
sem fiscalização.
Para o Gerente Fazendário, Lúcio Berilli Mendes, o quadro de pessoal não é suficiente e muitas empresas reclamam do longo período sem
auditoria fiscal, já que para elas é menos oneroso a rápida descoberta
pelo fisco de alguma irregularidade não detectada pela empresa.
Mesmo com quadro reduzido, a região apresentou elevado índice de
arrecadação e recuperou crédito de forma rápida. Em contrapartida, aumentou o volume de trabalho em todos os setores e também o desgaste pessoal.
De acordo com Lúcio Berilli, a realidade dos Postos Fiscais é ainda
mais urgente. No Posto Fiscal de Santa Cruz a estrutura está defasada,
desde o atendimento ao contribuinte até estrutura do pátio de caminhões. A
falta de espaço no estacionamento causa enormes filas de caminhões. Nos
horários de pico, a partir das 17 horas, já tivemos até a interferência da
Polícia Federal libera os caminhões sem passar pelo Posto Fiscal, devido
ao grande congestionamento e risco de acidentes.
O Posto José do Carmo chega a realizar 20 mil operações por dia, entre:
deslacração de veículos, emissão de Passe Fiscal e Notificações de Pagamento. Segundo Berilli, para atender tal demanda seria necessário, no mínimo, 20 fiscais por plantão. “A estrutura atual comporta 12 por plantão, mas
atualmente trabalhamos com 7 fiscais, isso porque a gerência de Vitória envia
uma complementação de fiscais para atender a demanda sem que tenhamos
de fechar os postos de menor movimentação”, afirmou o gerente.
Com a construção do novo Posto, a questão de espaço será resolvida,
mas a de pessoal ainda é uma incógnita. “A nova estrutura pede mais do que

Filas de caminhões
no posto fiscal
de Santa Cruz

As obras do novo Posto Fiscal de Santa Cruz
já foram iniciadas

fiscais, será necessário a pessoa de um Administrador. Se o posto for estruturado com número suficiente de pessoal, com certeza dentro de 8 meses
estaremos pagando tudo que foi gasto na construção”, completa Lúcio Berilli.

REGIÃO NOROESTE
Na região noroeste a realidade não é muito diferente. O Gerente
Fazendário Marco Antônio Fontana conta com um quadro de pessoal de 13
Auditores do nível I, 19 do nível II e 16 do nível III para atender aproximadamente 7 mil contribuintes.
A Gerência Regional Noroeste, em Colatina, é responsável por cinco
Agências da Receita e dois Postos Fiscais.
De acordo com pesquisa realizada pelo Sindifiscal, uma das reivindicações dos colegas de Colatina é quanto ao local de trabalho. O
prédio é muito antigo e não possui garagem, na área de informática os
equipamentos são novos, mas os móveis não são adequados. Enfim a
estrutura não oferece condições adequadas para o trabalho e para o
atendimento ao contribuinte.

REGIÃO NORDESTE
A região nordeste é composta por três Agências da Receita e um Posto
Fiscal, e é coordenada pela Gerência Regional Fazendária que fica em Linhares.
Alguns colegas de Linhares também responderam à pesquisa do
sindicato e indicaram como principal carência a falta de pessoal. No
posto fiscal Amarílio Lunz a equipe de plantão é composta por apenas
três auditores. Na agência o despacho de muitos processos que deveriam ser feitos por fiscais são realizados por fiscais municipais (convênio). E na fiscalização volante faltam auditores para fiscalizar as empresas em todos os municípios da região.

REGIÃO METROPOLITANA
A região metropolitana conta com 38 auditores do nível 1 e a aproximadamente 80 do nível 2 e a principal queixa dos colegas também está na
questão do quadro de pessoal.
Treinamentos periódicos, oxigenação do quadro de auditores e melhores condições de trabalho são reivindicações constantes dos entrevistados segundo dados da pesquisa.

É imcompreensível o Estado do Espírito Santo possuir um quadro de 444 fiscais para um quantitativo
aproximado de 50 mil contribuintes. Diante da realidade apontada na pesquisa, o Sindifiscal está trabalhando para a realização do processo de ascensão e convocação dos aprovados no concurso. O
presidente do Sindifiscal, Júlio César Muniz, desde o mês de fevereiro tenta uma reunião com o Secretário
da Fazenda, José Teófilo, mas ainda não obteve resposta. O Sindicato também encaminhou ofício
cobrando um posionamente da secretaria quanto ao processo de ascensão. Um Fisco forte é a garantia
da continuidade do processo de desenvolvimento do Estado.
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Entrevista

José Teófilo Oliveira - Secretário de Estado da Fazenda

No dia 22/02/06 o Secretário de Estado da Fazenda José
Teófilo Oliveira recebeu a jornalista e a diretora do Sindifiscal Marlene Muniz para uma entrevista. Durante a conversa
foram abordados vários assuntos de interesse da categoria,
confira a opinião do secretário:

Arrecadação
No geral, nesses três anos, a arrecadação de ICMS cresceu quase
100%. O IPVA teve uma evolução maior. No total a nossa arrecadação teve
um desempenho excepcional. Está registrado. Se não for o melhor resultado quantitativo do Brasil, com toda certeza é o melhor saldo alcançado
entre os estados do sudeste, do sul, do centro oeste e do nordeste. Esta
evolução é resultado do trabalho da Secretaria da Fazenda e deste novo
ambiente que foi criado no Estado do Espírito Santo na relação governo e
sociedade, proporcionado pela gestão do governador Paulo Hartung.
Quando a relação entre cidadãos e Estado é de confiabilidade, o
contribuinte se comporta melhor. O crescimento na receita reflete esta
melhoria na relação entre governo e sociedade no estado do Espírito
Santo. Nós não sabemos distinguir isoladamente o que contribuiu mais.
Com relação ao contribuinte, só para exemplificar, quando se
tem um governo desvalorizado, como nós havíamos tendo nos últimos anos, o contribuinte reage de forma óbvia, ou seja, não cumpre
os seus deveres, já que os seus direitos não são respeitados.
Portanto,um governo desestruturado acaba atrapalhando a arrecadação do Estado. Com esse novo ambiente, com certeza os cidadãos
voltaram a contribuir de forma crescente.
O que eu penso para os próximos anos? O ICMS vem anualmente crescendo em média 25% nestes últimos três anos. Acumulativamente este percentual aproxima-se de 95%. Esperamos que este quadro se estabilize . Nada cresce em economia 25% ao ano, a não ser a
inflação no passado. Por isto, eu penso que existe uma tendência a
estabilidade. Nós estamos torcendo para que a nossa arrecadação
repita o desempenho do ano passado, mas é provável que ela fique
um pouco abaixo. Eu acredito que a nossa arrecadação este ano vai
crescer na faixa dos 15%. Mas, vamos trabalhar e torcer para que este
percentual seja maior.

Dívida Ativa
Nós sabemos que existe um ciclo, um elemento importante na
arrecadação tributária. Não adianta só multar. Se você não cobrar, as
coisas ficam paradas. Caso um dos elementos do ciclo não funcione
isso tira a eficácia do papel da fiscalização e da própria lógica da
tributação. Quem não paga tem que ser punido. Caso contrário a
sonegação é incentivada.
O quadro que vem mostrando a cobrança de Dívida Ativa nestes
últimos anos é o seguinte: em 2000, R$ 1,5 milhões; em 2001, R$
5milhões; em 2002 os mesmos R$ 5 milhões; já em 2003 subiu para
R$ 9 milhões e chegamos a 40 milhões neste ano, de cobrança de
Dívida Ativa, que é um trabalho da Secretaria da Fazenda junto com a
Procuradoria Geral do Estado.
Quando nós assumimos a Sefaz tinha um monte de processos
que não estavam preparados para cobrança. Eram 2.300 processos
em 2000, cinco mil em 2001, dois mil em 2002, em 2003 11mil e
em 2004 13 mil. Nós colocamos tudo em dia. Eram quase 25 mil
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Ascensão: “Estando a
lei em vigor nós
cumprimos”

processos que estavam aqui no prédio. Mais de 27 mil autos de
infração que estavam aqui sem providência administrativa, conforme demonstrado no gráfico.

Serviço de Apoio
Estamos preparando um estudo que pretendemos levar ao Presidente do Tribunal de Justiça para ver como podemos ampliar e
melhorar este serviço. Estamos trabalhando para criar uma nova Vara
de Execução Fiscal, mas, esta petição é de competência do Judiciário.

Fundap
O Fundap é muito importante na formação da Receita e para o
desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Este fato já está bem
claro para as pessoas. Quando eu falo em importância na formação
da Receita, é porque a receita municipal é a grande beneficiária desse
processo. Os municípios do estado, praticamente, têm um segundo
Fundo de Participação dos Municípios – o Fundo de Participação é o
dinheiro federal que chega aqui, é a participação dos nossos municípios na Receita Federal – o Fundap gera, na prática, outro FPM .
Nos últimos dez anos o Fundap funcionava sem regras, sem
uma relação transparente de direitos e obrigações das empresas do
Fundap para com o Estado.
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Entrevista
As obrigações do Fundap eram mais ou menos conhecidas,
mas os direitos eram muitas vezes desrespeitados até de forma antiética. Desta maneira, o sistema Fundapiano quase acabou, funcionando precariamente até 2002.
Quando nós entramos, o governador Paulo Hartung estabeleceu o
seguinte: “nós vamos ter regras claras”. O Fundap corresponde a direitos
e obrigações. Estabelecemos regras como: data de liberação dos recursos de financiamento, data de recolhimento dos impostos,etc. Nós temos
feito isso, rigorosamente, desde janeiro de 2003. Estas medidas tiveram
como efeito um novo surto de crescimento do Fundap. A partir de 2002
o Fundap cresceu muito, como a própria arrecadação do Estado. Isso é
muito bom. Nós achamos que estamos no caminho certo. O Fundap
precisa manter essa idéia de regras transparentes e um leal relacionamento entre governo e as empresas. Ao governo compete arrecadar o
imposto, entregar a parcela dos municípios, ficar com parcela do executivo e entregar a parcela dos empresários, sem troca de favores. Esta
política vem sendo realizada e nós estamos satisfeitos.

Benefícios Fiscais
Nós demos transparência absoluta em se tratando de benefícios
fiscais aqui no estado. A Guerra está aí há muitos anos e os incentivos
fiscais têm sido usados por todos os estados da federação. Então, o
ES criou um programa chamado “Investe Espírito Santo”, que é uma
política de concessão desses incentivos, é um sistema aberto e liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico são levados
os projetos deste programa que são discutidos pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico. A Secretaria da Fazenda é o órgão que
implementa o que foi decidido no conselho que trabalha de modo
transparente, com debate da relevância de cada projeto para o estado,
etc. Resumindo, nós estamos apenas fazendo aquilo que é feito em
outras áreas: estabelecer regras que valem para todos em relação ao
ganho de benefícios.
Nós acabamos com aquela ineficiência onde os processos eram
concedidos e ninguém nem sabia por quem. A Assembléia concedia de
um lado, a Secretaria da Fazenda concedia de outro e era uma bagunça.
Um trabalho que nós fizemos aqui, logo quando chegamos em
2003, foi tomar conhecimento do número de regimes especiais. Tinham regimes aqui, tinham regimes lá na Assembléia. A Comissão de
Finanças da ALES concedia benefício no governo anterior, uma coisa
anômala. Nós procuramos disciplinar esta questão.
O atual governo recuperou o poder de legislar sobre os impostos
estaduais, ou seja, o Executivo sendo o poder que toma a iniciativa da
legislação em matérias tributárias no estado.
Nós sabemos que antes destas mudanças havia uma co-participação. O Legislativo estadual tinha suas visões de tributação e nós
outra. Agora não, a iniciativa de legislar sobre impostos voltou para o
Executivo, foi criado um conjunto de leis com transparência que vêm
funcionando de forma muito eficaz.

provavelmente, haverá uma demanda de pessoal. Mas, nós vamos ver
como administrar isto. O posto fiscal dificilmente vai ser inaugurado
este ano. É uma obra muito grande.
Falando do quadro de servidores, a nossa política é de austeridade, não queremos ampliar muito o quadro, mas nós vamos procurar suprir as necessidades da Secretaria. Esta é a nossa política.

Posto Fiscal de Santa Cruz
O Posto Fiscal de Santa Cruz virou um grande problema. Ele não
tem condições de operar. Não é por falta de servidores. É por falta de
espaço físico para trabalhar, espaço para estacionar caminhões.
Nós estamos desenvolvendo trabalhos com uso de um moderno
sistema de informática. É um recurso no qual estamos apostando
muito. Se você mantiver as rotinas de trabalho da Secretaria da Fazenda do jeito que elas estão, sem desenvolver o nível tecnológico, caso
a forma de trabalhar for a mesma, nós vamos precisar de muito mais
gente. Mas, mudando a forma de trabalhar, informatizado o “modo
operandis” o resultado será muito mais eficaz.
Com a informatização do Posto Fiscal as empresas transportadoras vão transmitir por meio magnético toda documentação, que
hoje é verificada manualmente pelo fiscal.
Depois deste processo vamos ver a real necessidade de servidores que teremos. Vai depender de quanto e como estaremos preparados para trabalhar em um sistema informatizado.
Espero que até 2007 este posto esteja funcionando plenamente.
A parte de informatização será o ponto alto desta nova estrutura.

Ascensão
Eu tenho satisfação em dizer que o nosso governo se propõe a
cumprir rigorosamente as leis. Aquelas leis que a nossa administração
discorda ou não aceita, nós vamos para Assembléia propor mudanças.
Estando a lei em vigor nós cumprimos. A ascensão é um desses casos.
A ascensão está aprovada na legislação desde 1992, no governo Albuino, e nunca foi cumprida. Em 2003 nós pegamos essa lei e
demos início a sua implantação. Cumprimos rigorosamente. Nós colocamos a lei em vigor e queremos continuar colocando. Nós vamos
cumprir a lei, sempre!

Quadro de Pessoal da SEFA
Acho que nós estamos operando com um contingente apertado,
mas eu não aceito a idéia de que precise de muito mais funcionários.
Com a construção do novo posto fiscal na região de Mimoso do Sul,
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Mutirão para cobrar
dívidas no Espírito Santo
Tribunal de Justiça (TJ-ES), a Procuradoria
Geral do Estado (PGE) e a Secretaria da
Fazenda (SEFAZ) estão trabalhando de forma conjunta para recuperar créditos da
Dívida Ativa estadual, que hoje soma cerca de R$
2,7 bilhões. Trata-se do Mutirão na Vara Privativa
das Execuções Fiscais.
O Dr. Carlos Roberto Almeida Amorim, Juiz
coordenador do projeto, explicou que o Mutirão foi
criado em face do interesse do Exmº Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
em dar resposta à sociedade quanto a efetividade da
cobrança judicial das dívidas para com a Fazenda
Pública Estadual.
O trabalho do Mutirão será por tempo indeterminado devido ao grande volume de processos. Dr.
Amorim ressalta que um dos motivos deste acúmulo é o fato da Comarca da Capital possuir apenas
uma vara específica para cobrança executiva de
devedores da Grande Vitória – onde se concentra a
maioria das empresas -, com o agravante de estar
sem Juiz Titular a vários meses e o Juiz Substituto
com titularidade em outra vara.
A equipe do Mutirão é composta por representantes de cada seguimento. Os Auditores Fiscais
Cleres Comério e Pedro Ozeias de Souza, Subgerente de Recuperação de Crédito, juntamente com os
servidores Roberto Garcia Almeida e Darcy Barbosa representam a SEFAZ; todos subordinados ao Gerente de Arrecadação e Informática, Edésio Medeiros Assad. A PGE é representada pelo Dr. Rodrigo
Rabello Vieira e o Tribunal de Justiça pelos juízes Dr.
Carlos Roberto Amorim e Dra. Serenuza Marques
Chamon, contando com a colaboração direta de outros 06 juizes, envolvidos nas execuções mais recentes. O trabalho do grupo já resultou na movimentação de 3.048 processos. Foram 44 sentenças, 57
decisões e 2.707 despachos, além de outros procedimentos. E há muito o que fazer, visto que o Mutirão
também tem atuado nas Comarcas do interior, principalmente, as de maior representatividade.

O

O Dr. Amorim explicou que para agilizar a tramitação dos processos e a garantia do crédito, está
sendo utilizado o sistema de penhora on line. O mecanismo é autorizado pelo Banco Central ao Poder
Judiciário Estadual, que possibilita o bloqueio imediato de créditos dos devedores depositados em instituições financeiras de todo o país. O coordenador
ressalta que a Penhora on line é um procedimento
seguro e somente realizado pelo próprio juiz ou pessoa autorizada.
Extremamente importante nas execuções fiscais
são as pesquisas e emissão de Certidões de Ônus de
bens imóveis fornecidas, com embasamento legal, pelos Cartórios de Registros de Imóveis de todo o Estado,
expressando inestimável colaboração com o Poder Público. Também será solicitado o apoio das Prefeituras
Municipais, sobre existência de registros de imóveis em
nome dos devedores executados, constituindo, assim,
em mais uma fonte de pesquisa, visto que estas serão
beneficiadas com a recuperação de crédito, e aumento
da arrecadação, através do FPM – Fundo de Participação
dos Municipios.
Atenção especial tem sido destinada aos leilões
de bens penhorados, cujos processos não admitem
mais embargos. Para este mês de abril, já foram publicados editais de leilões de bens, totalizando valor
de aproximadamente 1,37 milhões. Normalmente, os
interessados nos leilões aguardam a realização da
segunda praça, quando pode ser aceito lanço de arrematação de valor inferior ao de avaliação.
Interessante que, tão logo publica-se o edital de
leilão, muitos executados requerem parcelamento de
débito, numa demonstração inequívoca de que é preciso agilizar este procedimento.
Almeja-se no Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda, a criação de outra Vara de Execuções
Fiscais. Dr. Amorim garante que este também é um desejo do Tribunal de Justiça e já foram realizadas reuniões
para discutir o assunto. Ele explicou que criação de outra
vara depende da alteração da Lei nº 4.170/1988, que criou
a Vara Privativa de Execuções Fiscais.

Cleres Comério,
atendendo contribuinte

Roberto revela ao Sindifiscal as
diligências feitas pelo Fisco

Darcy, atendendo contribuinte

Diretoria do Sindifiscal doa código
tributário a equipe do mutirão

Serviço de Apoio da Vara de Execuções da Fazenda Pública
A Secretaria da Fazenda é representada neste
mutirão pelo Serviço de Apoio da Vara de Execuções
da Fazenda Pública. Criado pela SEFAZ no governo
Max Mauro (1986 – 1990), foi desativado no governo
Victor Buaiz (1994-1998) e reativado em 2001 no
governo José Ignácio. O serviço funciona no 2º andar
do Fórum Criminal da Comarca de Vitória, na Cidade
Alta, em uma sala anexa ao gabinete do Juiz da Vara de
Execuções Fiscais. A iniciativa da SEFAZ é excelente,
embora a situação do Serviço de Apoio deva ser revista para que opere de forma mais otimizada.
O grupo de trabalho do Fisco, que na época da
reativação contava com cinco colegas, sendo dois
efetivos, tem hoje apenas três funcionários, sendo
somente um efetivo. A importância da equipe do Serviço de Apoio da SEFAZ no Mutirão se revela nas pesquisas, diligências processuais, com identificação e

6

localização dos bens dos devedores e procedimentos
que agilizam o despacho do juiz, propiciando maior
fluidez na tramitação dos processos.
Porém, os profissionais que trabalham no Serviço de
Apoio necessitam, além de um efetivo maior, de equipamentos essenciais a um bom desenvolvimento do trabalho, tais
como: impressoras, micros ,telefones celulares, móveis e
utensílios e alocação de um imóvel, cuja área possa ser
usada como depósito para armazenar os bens móveis
penhorados nas execuções e que serão removidos.
Na verdade, além do primordial objetivo do MUTIRÃO, recuperar receita, a união da SEFAZ, Procuradoria e Judiciário, visa:
- Mudar a pseudo concepção de que à Fazenda compete efetuar o lançamento e proceder a inscrição em Dívida Ativa e ao Judiciário com o seu efetivo
promover a cobrança, pois, afinal, o crédito a ser recu-

perado pertence ao Estado, e cobrá-lo traduz-se em
tarefa de todos, em benefício da sociedade.
- Imprimir celeridade nas diligências, despachos, apreciação de embargos, sentenças eliminando
o maior aliado daqueles que apostam na morosidade
da tramitação dos processos.
- Demonstrar justiça com os contribuintes que
mantém em dia suas obrigações fiscais.
Pela concentração de esforços pode-se afirmar
que ações desse tipo embutem também resultados indiretos na arrecadação, pois a celeridade na cobrança
judicial traduz em reflexos positivos até nos próprios
recolhimentos mensais, ativando mudança comportamental para que o imposto não figure em último lugar
na escala de prioridade de compromissos da empresa e
que não compensa postergar seu pagamento, visto que
advirão providências rápidas para recuperá-lo.
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Auditores Fiscais tomam posse
com imenso prazer que a família do Sindifiscal dá as boas
vindas aos novos Auditores Fiscais que tomaram posse
no dia sete de fevereiro em uma cerimônia informal realizada às 15 horas na GEFAZ Metropolitana, em Vila Velha.
Com satisfação destacamos os colegas Marconi, Valquimar e Frank
que já faziam parte do Grupo TAF como Auxiliares Fazendários.
Vale lembrar que além desses Auxiliares existem outros, também aprovados no concurso de Auditor Fiscal, que aguardam ansiosos por uma definição do governo.

É

Confira a lista dos Auditores Fiscais nomeados:
Ricardo Resende de Oliveira
Charles Grilo Fuller
Rodrigo Santos Moreira da Cunha
Marconi Albuquerque Machado
Valquimar Raasch
Frank Gaigher Bermudes
Andreia Cristina Moraes Freire
José Ademir Ramiro
Luiz Henrique Ribeiro da Silva

Dos 9 Auditores Fiscais nomeados,
apenas 7 tomaram posse

Programação Social para os Associados
Dia 06/05 – Campeonato de Bocha
Os interessados em participar da competição já podem fazer as suas
inscrições na sede do clube. A taxa de inscrição é de R$5,00. O valor arrecadado será revertido em favor dos participantes. Os inscritos no campeonato
decidirão de que forma será usado o montante arrecadado.

Manhãs de Domingo
Simão Ítala também promete surpresas. O colega nos brindará com belas
músicas, de seu 6º CD, pelo menos um domingo a cada mês. Também estaremos confirmando as datas por e-mail e site. Simão será o nosso entrevistado da
coluna Talentos do Fisco na próxima edição do Ação Fiscal.

Dia 06/05 às 15:00h – Homenagem ao Dia das Mães no Clube Social
de Vila Velha
O evento será uma homenagem as mães do Fisco. Haverá sorteio de
prêmios e coquetel. Solicitamos às interessadas que entrem em contato com o
Sindifiscal até o dia 28/04 para confirmar presença e solicitar o convite.

Dia do Fiscal
Está previsto a realização de um seminário com a participação da Fenafisco. O evento será em setembro e a diretoria aceita sugestões.

Futebol Infanto-Juvenil
Convidamos aos associados que tragam seus filhos para um bate-bola
aos sábados e domingos à partir das 10:00h. O objetivo é organizar um Campeonato de Futebol Infanto-Juvenil para o segundo semestre deste ano.
Campeonato de Canastra, Buraco, Dominó e Xadrez
Os interessados em participar devem fazer as inscrições até 15/05/06. A
previsão é iniciar o campeonato em junho.
Dança de Salão e Yoga
O início vai depender da formação de turmas. Solicitamos que os interessados entrem em contato com administração do clube. Falar com Marcelo no
telefone (27) 3389-3534.
Café com Prosa
Toda última quinta-feira do mês a partir das 9:00h. O encontro é uma
oportunidade para rever os colegas, participar de palestras e manter-se informado das ações do sindicato.
Noites Dançantes
O colega Walter Campos e sua banda prometem agradáveis momentos
musicais a partir do mês de junho. Os dias das apresentações serão comunicados via e-mail e site. Venha conferir!
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Agenda Fenafisco
De 11 a 14 de maio – Encontro Nacional de Aposentados em
Caldas Novas
O evento é promovido pela Fenafisco e organizado pela diretora de aposentados Maria Cristina. O encontro terá momentos de lazer pela manhã e à
noite, e nas tardes serão debatidos temas de interesse dos aposentados.
A diretora da Fenafisco entende que a mobilização e a inserção dos
aposentados nas discussões é muito importante.
A diretoria do Sindifiscal planeja formar um bom grupo para participar do
Encontro Nacional. Os associados interessados devem procurar Celi no sindicato para fazer a pré-inscrição até o dia 18/04/06 e se informar do valor do
pacote (hospedagem e transporte).
05 a 08 de Agosto - Plenária Nacional do Fisco em Gramado – RS
Será um grande evento com a participação de palestrantes de destaque
nacional e internacional. O conteúdo atenderá a todo Fisco brasileiro (municipal, estadual e federal). A programação completa do encontro será publicada
na próxima edição do Ação Fiscal.
A presença do Fisco Capixaba no evento será muito importante, entre em
contato com o Sindifiscal e registre o seu interesse em participar.
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Antônio Carlos Sessa

Entrevista

Cláudio Thiago - Deputado Estadual

Como Você avalia seus três anos de mandato?
No primeiro ano de mandato procurei conhecer todo o processo e
rotina da Assembléia Legislativa. Tudo era muito novo, na verdade o mandato é um processo de aprendizagem. Mas mesmo sendo calouro, tive
uma grande oportunidade ao assumir a presidência da Comissão de Educação e atuar como membro efetivo da Comissão de Finanças.
O trabalho na Comissão de Educação, além de promover maior
proximidade com o universo da educação, também proporcionou trazer
para Assembléia Legislativa o trabalho da Educação Tributária. Vários
estudantes, de escolas públicas e privadas, participaram das palestras
com os Auditores Fiscais e ainda tiveram a oportunidade de conhecer a
Casa do Povo.
No segundo ano, gostaria de destacar a participação nas Audiências
Públicas do Orçamento 2005, onde tivemos a oportunidade de conhecer
os anseios dos municípios, principalmente do interior, e a inclusão de
emenda no PPA e Orçamento para reajuste do funcionalismo público estadual. Neste período também buscamos um maior estreitamento com o
Governador Paulo Hartung e Secretário da Fazenda José Teófilo para facilitar o “acesso” à categoria do fisco.
No terceiro ano de mandato as responsabilidades, que já eram muitas, aumentaram. Fui escolhido para ser líder do governo pela maioria dos
colegas parlamentares. A “ponte” que vinha construindo há dois anos finalmente ficou pronta. O acesso mais rápido às informações e a possibilidade
das reivindicações chegarem mais depressa ao seu destino foram fatores
decisivos para aceitação do convite.
Acredito que valeu a pena. Além das conquistas para nossa categoria, o bom relacionamento do Legislativo e Executivo proporcionou ao
Estado do Espírito Santo um crescimento jamais visto. Nosso Estado
hoje é um “canteiro de obras”, o último Orçamento contemplou os 78
municípios com investimentos. E tenham certeza que o Fisco colaborou
bastante para esse cenário. Basta conferir o crescimento da arrecadação nos últimos anos.
Nosso mandato, digo “nosso” porque represento uma categoria,
começou tímido, mas ao longo do tempo mostrou que um trabalho sério e
transparente faz a diferença. E é assim que vamos continuar, trabalhando
juntos, mostrando nossa força e provando que somos muito importantes
para o desenvolvimento de nosso estado.

Como Você avalia a atuação da categoria em seu
mandato?
Como já disse este mandato é nosso e a participação da categoria é
essencial. As sugestões e críticas são muito importantes para o crescimento de um mandato. Acredito que a categoria já tem essa consciência,

Cláudio Thiago participando das assembléias do Fisco
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O Deputado Cláudio
Thiago na tribuna da
Assembléia Legislativa

pois no processo de aprovação do projeto de lei do subsídio a participação
do fisco foi fundamental. Seja nas manifestações no plenário ou na elaboração de emendas.
O Sindifiscal, que é o órgão representativo da categoria, atuou e atua
de forma significante tanto no que diz respeito à categoria como na orientação e apoio na elaboração de leis, emendas, etc.
O sindicato já mostrou que seu trabalho vai além das demandas
internas. Exemplo disso é o nosso mandato, poucas categorias possuem representantes legítimos no Poder Legislativo. Hoje o Sindifiscal é
conhecido não só no meio político e empresarial, como também pela
sociedade capixaba.
E creio que essa abertura tende a continuar, com ações no âmbito da
responsabilidade social. Nossa categoria já contribui e pode contribuir
ainda mais para sociedade capixaba.

Quais iniciativas do deputado que beneficiaram a categoria fiscal?
Uma conquista recente, aliás uma vitória do Fisco, foi a aprovação
das Leis Complementares nº 352 e 353, que instituem o modelo de remuneração por subsidio para Auxiliares Fazendários e Auditores Fiscais. A
maioria da categoria foi beneficiada, tanto os ativos, como os aposentados e pensionistas.
Sempre busquei demonstrar em várias ações o valor da categoria para
o estado e para sociedade. Um exemplo foi a realização da Sessão Solene em
homenagem ao Dia do Fiscal e o Seminário Administração Tributária em
parceria com o Sindifiscal e Fenafisco. Na sessão solene em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, homenageamos todas as mulheres do Fisco que
foram representadas pela Auditora Fiscal aposentada, Celi Magalhães Costa.
Em meus discursos sempre exaltei a importância do trabalho do Fisco para o
aumento da arrecadação e consequentemente para a sociedade, pois o aumento da receita possibilita ao governo investir em serviços que atendam a
população, principalmente a camada mais necessitada.
Na questão da remuneração foram várias tentativas com emendas
ao Orçamento e PPA. Felizmente chegamos a um desfecho satisfatório
para categoria. Creio que agora temos que trabalhar para manter um
aumento linear anual e iniciarmos a elaboração da Lei Orgânica do Fisco.
Precisamos também estar atentos às condições de trabalho. A questão
de pessoal é visível, o quadro atual não é suficiente. Precisamos preencher as vagas previstas na lei. E para isso é preciso realizar o processo de
ascensão, prorrogar o concurso e convocar os aprovados. A solução já
existe, temos agora que trabalhar para que ela aconteça. Tenho certeza
que a diretoria do Sindifiscal já está trabalhando nesse sentido e eu estarei
trabalhando conjuntamente.
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Entrevista
Quais as perspectivas para o futuro?

Antônio Carlos Sessa

As expectativas sempre são as melhores. Estou com um projeto de lei para ser apresentado que cria o Crédito Educativo para o Servidor Público Estadual. O crédito será nos moldes
do Programa Nossa Bolsa do governo estadual, mas com a particularidade de ser destinado
aos servidores do estado. Este projeto além de proporcionar ao servidor a oportunidade de
concluir o ensino superior é uma forma de valorizar o indivíduo e qualificar o serviço público
em nosso estado.
Espero continuar nosso trabalho sempre em conjunto com a categoria, atendendo as
demandas da coletividade e cumprindo o papel que os capixabas me confiaram. O que conquistamos até aqui não pode ser perdido afinal ocupamos um espaço que muitas categorias
almejam. Nosso mandato deve ser o marco de uma história que está apenas começando.

Antônio Carlos Sessa

Seminário: Administração
Tributária - Um preceito
constitucional

Sessão solene
em homenagem ao
Dia do Fiscal

Antônio Carlos Sessa

Projeto Educação
Tributária na
Assembléia Legislativa

Celi recebendo a homenagem
no Dia Internacional da Mulher
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Deputado Cláudio Thiago na
Assembléia do Fisco

Trecho do discurso de Prestação
de Contas do deputado estadual
Cláudio Thiago proferido na
Sessão Extraordinária de
28/12/2005.
Este foi um ano especial para o Estado do Espírito Santo. Acreditamos que o Estado nunca experimentou um nível de desenvolvimento com sustentabilidade como aquele registrado nestes últimos doze
meses. As conquistas e os avanços foram tantos
que não daria tempo de mencionar todos, mas algumas áreas de atuação do Governo não podem deixar
de ser citadas.
Na Fazenda, a ação responsável e competente
da equipe do Secretário José Teófilo deu ao Governador Paulo Hartung todas as condições para desenvolver esse trabalho que estamos assistindo, um
verdadeiro milagre em termos de equilíbrio financeiro e estabilidade fiscal. As finanças do Estado estão
completamente saneadas. Nunca, nos últimos anos
da nossa história, o Espírito Santo experimentou uma
situação de estabilidade das finanças públicas como
está experimentando agora. Dívidas saneadas, regime de tributação justo, extinção de privilégios fiscais que sangravam os cofres do Estado, política
fiscal responsável e conseqüente, formaram um leque de instrumentos que deram ao Governo capacidade de investimentos, de atendimento de reivindicações sociais, de implementação de políticas públicas que beneficiam a população melhorando sua
qualidade de vida.
Aqui cabe ressaltar o trabalho eficiente dos
servidores da Secretaria da Fazenda. Todos eles, em
suas diversas funções. Servidores administrativos
e servidores da fiscalização, tiveram papel decisivo
nos resultados apresentados pela Secretaria da Fazenda. São eles os braços que operam os projetos
de governo que resgataram a economia do Estado,
que devolveram ao Espírito Santo sua estabilidade
fiscal. Enfrentando todo tipo de agruras, debruçaramse em suas mesas de trabalho, percorreram ruas e
estradas, atuaram em cidades, distritos, vilas, enfim, em todos os locais onde existia a necessidade
da presença do fisco para verificar conformidades e
mostrar que o Estado estava atento e diligente.
A partir da percepção da presença efetiva do
Estado, através dos técnicos da SEFA, o contribuinte
passou a observar melhor suas obrigações e o resultado não tardou a aparecer. O superávit das contas públicas é uma realidade no Espírito Santo. O
trabalho da equipe de servidores da Secretaria da
Fazenda - essa legião de anônimos para grande parte da população, deve a todo tempo ser divulgado e
enaltecido. A vocês, meus colegas do Fisco, fica
aqui, de público, todo o nosso reconhecimento.
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Notícias do Jurídico
Maioridade para fins previdenciários
Recentemente a legislação previdenciária estadual passou por alteração substancial, dentre as modificações ocorridas, consta a alteração na idade dos filhos do segurado, para fins de dependência, ou seja, para
que possa perceber o beneficio previdenciário de pensão, em razão do falecimento de
seu genitor.
Anteriormente, a Lei Complementar nº
109, de 17/12/1997, por intermédio de seu
artigo 6º, §§ 1º e 2º, estabelecia que a pensão por morte deveria ser paga aos filhos
em qualquer condição, desde que menores
de 21 (vinte e um) anos, a qual poderia ser
estendida até os 24 (vinte e quatro) anos,
desde que o dependente fosse, comprovadamente, estudante universitário, e sem atividade remunerada.
Atualmente, porém, com a edição da Lei
Complementar nº 282, de 22/04/2004, a idade limite de 21 anos foi reduzida para 18 anos,
sendo suprimida também a possibilidade de
extensão do benefício àqueles dependentes
quando na condição de estudante universitá-

rio sem atividade remunerada, haja vista que
em seu artigo 5º, inciso II, assim dispõe:
“Art. 5º São dependentes do segurado,
para os efeitos desta Lei Complementar:
...........................................................................................
II – os filhos menores, não emancipados, na forma da legislação civil”
De fato, a legislação civil em vigor (Código Civil), dispõe em seu artigo 5º, que “A
menoridade civil cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”.
Logo, a conclusão a que se chega não é
outra, senão a de que o servidor público estadual, na hipótese de falecimento, ainda que
possua filhos menores de 21 anos, e mesmo
que estejam na condição de estudante universitário, em já possuindo 18 (dezoito) anos
completos, são considerados com maioridade civil, ficando assim completamente desacobertados para fins previdenciários, não fazendo jus ao benefício de pensão por morte.

Aposentadorias por doença
são isentas
São isentos do Imposto de Renda os rendimentos de aposentadoria e
reforma, desde que motivadas por acidente em serviço, e os recebidos pelos
portadores de diversas moléstias profissionais. A isenção inclui a complementação recebida de entidade privada.
As doenças são: Aids, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira,
contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doença
de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, neoplasia maligna,
tuberculose ativa e paralisia irreversível e incapacitante.
A comprovação da doença é feita por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
Se o contribuinte receber outros rendimentos -aluguéis, por exemplo-,
estes serão tributados normalmente na declaração.
(Folha de São Paulo 24/03/06)
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Art.5º das LC 352/
2006 e LC 353/2006 Subsídio Grupo TAF
Com a edição das Leis Complementares 352/
06 e 353/06, têm surgido alguns questionamentos
quanto a possíveis direitos previstos na Lei Complementar 46/94 (que dispõe sobre o Regime Jurídico
Único dos Servidores Estaduais), modificados ou
mesmo suprimidos pela nova lei, que instituiu a
modalidade de remuneração por subsídio para os
ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita
Estadual e Auxiliar Fazendário.
É pacífico o entendimento de que a lei nova modifica a anterior naquilo que lhe for contrário, porém,
as Lei Complementares 352/06 e 353/06, posteriores
à Lei Complementar 46/94, apenas alteram a modalidade remuneratória, passando a constituir-se em subsídio, percebida em parcela única, nos termos do disposto no caput do seu artigo 1º, e nada mais.
Por isso é que, por exemplo, ao estabelecer que
as “faltas ou ausências, justificadas ou abonadas,
superiores a 6 (seis), ininterruptas ou não, no período de avaliação” (artigo 5º, III, da LC 352 e 353/06),
interrompem a contagem do período de 2 (dois) anos
para a progressão dentro do nível, não exclui o direito
do servidor de usufruir de 6 (seis) abonos a cada ano,
conforme dispõe o artigo 32 da Lei Complementar
46/94, apenas, como é óbvio, deixará os integrantes
do Grupo TAF de progredirem na carreira, nos termos
em que permite a nova legislação.
Não se pode perder de vista que o direito à
progressão foi conferida aos servidores do Grupo
TAF, a partir de uma vontade do Poder Público, equivalendo assim a uma liberalidade conferida pela Administração Estadual, não decorrendo, portanto, de
uma obrigação legal ou constitucional, daí a razão
de se admitir que possa estabelecer termos e condições (preenchimento de requisitos), para que dele
possam usufruir os ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Auxiliar Fazendário.
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Sindifiscal participa de CD da Fenafisco
s diretoras do Sindifiscal, Marlene Muniz e Fátima Gouvêa, representaram o
Sindifiscal na 99ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco. O evento foi realizado nos dias 22 a 24 de
março em Salvador - BA.
Durante o encontro foram debatidos temas
como a Lei de Greve/Reforma Sindical, Lei da
Micro e Pequena Empresa, Carreira de Estado/

A

Lei Orgânica, Administração Tributária, Propostas para governantes (compromissos com a categoria) entre outros pontos de pauta.
O evento contou com a participação de representantes do Fisco de vários estados da federação. A diretoria do Sindifiscal já solicitou à Fenafisco uma reunião do CD em nosso estado no
mês de setembro deste ano, nas comemorações
do Dia do Fiscal.
Diretoras Marlene e Fátima representaram o
Sindifiscal no CD da Fenafisco

Confira um resumo dos assuntos debatidos no encontro
Reforma Sindical
O assessor do Ministério do Trabalho Ronaldo
Pereira apresentou o tema.
Uma das mudanças que o governo tenta inserir
é a possibilidade de existência de mais de uma entidade num mesmo âmbito de representação. A intenção
é preparar uma transição para o plurisindicalismo. É
nitidamente uma iniciativa que estimula a fragmentação, apostando sempre na divisão.
O presidente da Fenafisco Rogério Macanhão
foi enfático ao dizer que a postura da Fenafisco é pela
unicidade e pede alteração no projeto antes da apresentação oficial em 01/05/2006.

Administração Tributária
A questão da Administração Tributária foi bastante debatida. Em entrevista para o jornal Ação Fiscal
o diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da Fenafisco, Carlos Alberto Agostini esclareceu alguns pontos.
A luta por um novo modelo de Administração
Tributária, deve ser uma idéia nacional. Segundo Agostini, há 15 anos que as organizações representativas do
Fisco vêm tentando mudar este perfil que hoje é dedicado ao Governo para um fisco dedicado ao Estado.
A nova Administração Tributária tem que ser mais
ou menos como é o Ministério Público que informalmente acabou sendo constituído como uma espécie de poder, mesmo não o sendo. Você tem o modelo de Montesquieu com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, a sociedade moderna está criando entidades
públicas com capacidade de agir socialmente sem necessariamente ser ligada a questão política do Executivo.
Hoje, a questão dos impostos é muito politizada. O novo modelo de Administração Tributária teria
que ter este perfil: funcionar como um Estado Democrático Republicano, fato que proporcionaria qualidade tanto nas leis tributárias quanto na independência e
isenção na aplicação dessas leis.
No que diz respeito a novos modelos de Administração Tributária podemos afirmar, com base nas
pesquisas feitas por vários segmentos do Fisco nacional, que os mais modernos seguem na linha de uma
autonomia da Administração Tributária. Nesta linha
estão países como a Espanha,a Dinamarca, os EUA.
Nos EUA, por exemplo, foi criado um conjunto de
medidas interessantes , especialmente uma ligada a uma
espécie de ouvidoria do contribuinte que deu um poder
muito grande ao Administrador Tributário. A autonomia
deste órgão é parecida com a do Banco Central Americano que tem uma independência total, evidente que com
poder e autonomia um pouco mais limitados.
Uma outra vertente desta problemática é que os
modelos internacionais também seguem as orientações
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dos próprios países, de suas culturas, etc. Portanto, não
é possível encontrar um modelo que nos atenda de forma
exata. É valido lembrar que os países europeus, o EUA e
o próprio Canadá já são culturas que encaram o tratamento de impostos com uma seriedade muito maior.
Desta maneira podemos mensurar que o modelo em si
não é tão importante quando você consegue realmente
fazer com que o povo tenha a cultura do pagamento de
impostos e o país tenha uma estrutura de Estado já voltada para a idéia de um Estado desligado da parte política.
Basta dizer, por exemplo, que nos EUA, na Alemanha, na Dinamarca,na França e na Espanha sonegador
vai para a cadeia, é tratado como bandido! Não é como
no Brasil que é uma festa! Aqui parece que sonegador é
alguém que convive com a gente e que se for apanhado
é bom e se não for apanhado também está tudo bem. Se
pagar o imposto então, está resolvido o problema.
O Brasil precisa se sacudir e caminhar um pouco mais rápido, deixar de lado com a cultura do “deixa
disso”, da cultura de oportunismo que ainda vigora.
Aqui nós temos o Estado como uma questão de ideologia a ser construída. Hoje o que nós temos mesmo
é Governo, com interesses próprios, com politicagem,
com colecionamento de seus interesses e uso dos
mecanismos do Estado para satisfazer as suas políticas. Então aqui é muito mais importante do que em
outros paises construir uma solução realmente próxima da Administração Tributária . E Urgente!
No Brasil nós temos alguns elementos que buscam a construção de um novo modelo. É o caso do
Rio Grande do Norte, onde a Secretaria de Tributação
já é uma realidade. Inclusive já estão aplicando a emenda
42 no seu inciso 4, do artigo 164 da Constituição
Federal que permite a veiculação da Receita. No Rio
Grande do Norte, no ano passado, foi aprovada uma
Lei em que meio por cento dos impostos são destinados para financiar a Administração Tributária.

É um avanço fantástico em termos reais. O que
falta para o RN? É o povo fazer disso a real Administração Tributária, aquela que nós queremos, na independência funcional, eleger por votação o Secretário de
Tributação. A estrutura da Secretaria de Tributação tem
que ter condições de operacionalizar os totais dos
exercícios das funções, fazer concurso, treinar e elevar o nível cultural e intelectual de seus servidores.
Outra novidade importante do Rio Grande do
Norte é que vários municípios também implantaram a
Secretaria de Tributação.
A Fenafisco orienta aos sindicatos de todo país a
participar desse processo de implantação da Administração Tributária. Precisamos conscientizar os colegas,
mudar o perfil do Fisco: de um Fisco dedicado ao executivo, ao governo para um Fisco dedicado ao Estado.

Lei da Micro e Pequena Empresa
A Fenafisco manifestou sua preocupação em
relação à lei das Micro e Pequenas Empresas (PLP
123/04). O substitutivo da PLP 123/04 conhecido
como Super Simples, apresentado a pretexto de eliminar burocracias, extrapola em muito a abrangência
dessa matéria e avança sobre a legislação trabalhista,
previdenciária e até em normas de fiscalização sanitária, ambiental e segurança do trabalho.
De acordo com estudos da Fenafisco e do Fórum Fisco Nacional, o substitutivo facilita a sonegação
de tributos, a lavagem de dinheiro, a criação de empresas fantasmas, precariza direitos trabalhistas e previdenciários, reduz direitos do trabalhador (FGTS passa
de 8% para 4%), perda de arrecadação para estados e
municípios mais pobres, coloca em risco a vida e a
saúde da população e fragiliza o consumidor.
Diante disso, durante o encontro ficou decidido a
publicação de uma nota em nome da Fenafisco e dos sindicatos filiados divulgando o posicionamento da federação.

Taxação dos inativos na OEA

Maria Cristina

A diretora de Aposentados da Fenafisco Maria Cristina Lima de Souza
informou que a Ação de Denúncia contra o Governo Brasileiro já está em
fase adiantada nos tribunais da OEA, em Washington, Estados Unidos.
O principal argumento utilizado pelos aposentados é que a aprovação da Emenda Constitucional 41, que criou a taxação dos inativos, não
poderia ser retroativa. Além disso, também é exigida a anulação da taxação pelo fato da compra de votos, ou seja, o mensalão.
De acordo com a diretora da Fenafisco, as provas já foram encaminhadas para Washington e anexadas ao processo. “Estamos confiantes
de que esta injustiça cometida contra os aposentados será revertida, pois
já provamos que quem faliu a previdência não fomos nós trabalhadores,
foram eles”, concluiu Maria Cristina.
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Balancete - Dezembro 2005
Saldo anterior
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco
TOTAL

104.000,51
35.297,16
4.706,09
12.131,87
1.980,00
158.115,63

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Rateios Intersindicais
Mensalidade Associados
Crédito Siafem
TOTAL

320,00
2.310,04
219.193,63
221.823,67

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
I.N.S.S.
F.G.T.S.
TOTAL

9.234,80
1.941,33
11.176,13

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
IRRF S/NF
TOTAL

156,37
3.311,68
51,00
3.519,05

DESPESAS C/PESSOAL
Adiantamento a Funcionários
Assistência Médica
Férias e Rescisões
Salários
Vale Transporte
Vale Refeição
13° Salário
TOTAL

300,00
1.181,09
3.533,35
12.962,87
769,80
2.993,85
5.449,69
27.190,65

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Prestados - P.F.
Serviços Prestados - P.J.
TOTAL

2.805,40
7.737,67
10.543,07

DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Água
Aluguel de Imóveis
Brindes
Combustível
Condomínio
Contribuição Fenafisco
Cópias e Autenticações
Condução
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Gráficas
Despesas C/Estagiários
Despesas C/Bar Sede Social
Despesas C/Pedágio
Despesas Diversas
Despesas C/Veículos
Doação
Energia
Empréstimo COOPFISCO
Instalações
Impostos e Taxas
Jornais e Revistas
Material de Consumo
Manutenção de Máquinas/Equipamentos
Máquinas/Equipamentos

35,00
335,35
690,00
584,36
730,25
70,00
1.619,27
425,00
0,00
12,00
40,20
315,05
150,00
384,00
2.970,00
21,70
2.322,50
0,00
346,43
145,00
50,00
2.166,18
1.851,22
3.044,25
0,00
245,00
484,39
681,91
0,00

Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Multas
Pedágio
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Repasse Coopfisco
Serviços Adminstrativos

525,70
48,50
251,67
20,80
636,26
558,86
2.585,22
3.635,32

Taxas
Telefone
TOTAL

269,78
2.915,73
31.166,90

DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
Aluguel de Veículos
Combustível
Despesas C/Propagando/Publicações
Despesas C/Pedágio
Despesa C/Sonorização de Eventos
Material de Escritório
Refeições/Lanches
Revelações Fotográficas
TOTAL

300,00
2.350,00
0,00
28.232,24
20,80
300,00
55,40
1.146,00
0,00
32.404,44

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

708,62
708,62

Saldo Banco/Caixa
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplic.
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco
TOTAL

0,00
37.659,37
61.047,00
150.412,20
12.131,87
1.980,00
263.230,44

TOTAL

379.939,30
Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2005

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91

Balancete - Janeiro 2006
Saldo anterior
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplic.
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco
TOTAL

0,00
37.659,37
61.047,00
150.412,20
12.131,87
1.980,00
263.230,44

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Mensalidade Associados
TOTAL

1.055,97
1.055,97

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
I.N.S.S.
F.G.T.S.
TOTAL

5.089,26
2.235,00
7.324,26

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
TOTAL

181,05
1.491,79
1.672,84

DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica
Contribuição Sindical
Férias e Rescisões
Salários
Vale Transporte
Vale Refeição
13° Salário
TOTAL

1.252,02
105,82
1.635,65
12.531,20
612,60
3.077,45
0,00
19.214,74

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Prestados - P.F.
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1.580,23

Serviços Prestados - P.J.
TOTAL
DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Aluguel de Imóveis
Combustível
Condomínio
Contribuição Fenafisco
Cópias e Autenticações
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Estagiários
Despesas C/Bar Sede Social
Despesas Diversas
Despesas C/Veículos
Energia
Empréstimo COOPFISCO
Instalações
Jornais e Revistas
Material de Consumo
Manutenção de Máquinas/Equipamentos
Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Pedágio
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Repasse Coopfisco
Serviços Adminstrativos
Telefone
Viagens e Estadas
TOTAL

14.204,34
15.784,57

280,00
258,92
690,00
698,91
1.635,39
426,00
2.131,03
0,60
396,50
200,00
279,00
21,70
158,20
301,59
651,43
2.741,17
1.851,22
235,20
245,00
387,67
432,00
767,08
162,84
34,10
71,32
169,70
254,45
160,00
3.092,33
2.278,10
21.011,45

DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
Aluguel de Veículos
Combustível
Despesas C/Propagando/Publicações
Despesas C/Pedágio
Despesa C/Sonorização de Eventos
Material de Escritório
Refeições/Lanches
Revelações Fotográficas
TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

459,86
459,86

Saldo Banco/Caixa
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplic.
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco

30.000,00
2.211,53
2.083,09
150.412,20
12.131,87
1.980,00

TOTAL

198.818,69

TOTAL

264.286,41
Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2006

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91
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Balancete - Fevereiro 2006
Saldo anterior
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplic.
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco
TOTAL

30.000,00
2.211,53
2.083,09
150.412,20
12.131,87
1.980,00
198.818,69

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Empréstimo COOPFISCO
Mensalidade Associados
Receita Efetiva
TOTAL
IMOBILIZADO
Imóveis
TOTAL

30.005,25
1.345,54
78.400,00
109.750,79

26.800,00
26.800,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
I.N.S.S.
F.G.T.S.
TOTAL

6.706,87
1.879,93
8.586,80

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
TOTAL

215,87
1.889,45
2.105,32

DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica
Salários
Vale Transporte
Vale Refeição
TOTAL

1.262,47
14.591,80
1.034,10
3.182,65
20.071,02

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Prestados - P.F.
Serviços Prestados - P.J.
TOTAL
DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Aluguel de Imóveis
Combustível
Condomínio
Contribuição Fenafisco
Condução
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Estagiários
Despesas Diversas
Despesas C/Veículos
Energia
Empréstimo COOPFISCO
Instalações
Jornais e Revistas
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Pedágio
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Serviços Adminstrativos
Telefone
TOTAL
DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
Aluguel de Veículos

4.752,09
3.091,70
7.843,79
35,00
257,21
690,00
702,28
1.312,03
400,00
2.304,85
73,12
3.255,20
213,00
279,00
21,70
1.070,62
555,95
1.584,20
11.934,35
1.998,69
260,00
395,21
261,30
584,48
0,00
400,10
85,12
10.303,34
2.743,11
41.719,86

0,00
0,00

Nova diretoria da Coopfisco
Coopfisco, em Assembléia Geral
Ordinária realizada no dia 15 de
março de 2006, elegeu os membros do Conselho Administrativo
para o triênio 2006 -2008 e Conselho Fiscal para o período 2006 - 2007.
Durante a Assembléia também foram
apresentadas a Prestação de Contas do
exercício de 2005, o resultado da Pesquisa de Opinião e o Orçamento das Receitas e Despesas para 2006.
A Pesquisa de Opinião, realizada no
período de 30/09/05 a 16/01/06, demons-

A

trou grande satisfação dos associados no
que diz respeito ao atendimento e aos serviços oferecidos pela Coopfisco.
Para a maioria dos associados o jornal
Ação Fiscal é a principal fonte de informação
e divulgação do trabalho da cooperativa.
A gerente Ana Lúcia agradeceu a participação dos associados e informou que este
ano será realizado um trabalho de divulgação
em todas as regiões.
Após a assembléia foi realizado um
sorteio de prêmios e servido um coquetel.
Dentre os prêmios foram sorteadas 2 diárias de final de semana para casal na Pousada dos Pinhos. A gerência contemplou a
Cooperativa com desconto de 50% no valor
das diárias. Os felizardos foram, Barjonas Francisco de Oliveira e Carlos José Martinelli.

A diretoria do Sindifiscal
prestigiou o evento
da Coopifisco
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Combustível
Despesas C/Propagando/Publicações
Despesas C/Pedágio
Despesa C/Sonorização de Eventos
Material de Escritório
Refeições/Lanches
Revelações Fotográficas
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

493,07
493,07

Saldo Banco/Caixa
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplic.
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco
TOTAL

30.000,00
6.093,41
332,14
150.412,20
12.131,87
1.980,00
200.949,62

TOTAL

308.569,48

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2006

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91

Composição da nova
diretoria da Coopfisco
Conselho Administrativo:
Diretor Presidente:
Aylton Kennedy Pitanga Costa
Diretor Administrativo:
Laerte Nicolau Aroni
Diretor Financeiro:
Luiz Carlos Rodrigues
Diretor Operacional:
Antonio Hervee L. Pereira
Conselheiros:
Jocelino Antonio Demuner
Valesca Figueiredo Castro
Eustáquio Francisco Xavier
Conselho Fiscal:
Efetivos:
Jocimar Pessi Galter
Jozival Coutinho de Jesus
Guilherme Frederico P. de Azevedo
Suplentes:
Orlando Fernandes Pereira
José Roberto de Martins
Joel Barcelos Serrano
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Talentos do Fisco
alter Fernandes Nogueira Campos
está na família Fisco desde 1988.
Atualmente, é Auditor Fiscal III e trabalha no atendimento ao contribuinte, na sede da Sefaz.Um lado do colega que poucos amigos do Grupo TAF conhecem é o seu talento musical.Walter toca saxofone e flauta.A música
representa para o Auditor uma verdadeira paixão.
A música surgiu na vida de Walter através
de um velho saxofone herdado de um tio que faleceu. “Eu tinha uns dezessete anos quando peguei
no saxofone. Brincando, percebi que conseguia
tirar ‘um som’. Eu fazia um cursinho pré-vestibular e comecei a aprender de ouvido”.
Aos 18 anos o Auditor começou a estudar na
atual Faculdade de Música do Espírito Santo, mas
na época a estrutura era muito precária. As aulas
eram apenas aos sábados e a turma tinha alunos
em vários níveis. Passado mais de um ano, desistiu das aulas e continuou tocando de ouvido.
Na formação de sua identidade musical
Nogueira teve a influência de seus irmãos. “Aos
sete anos eu ouvia com eles muita MPB: Caetano
Veloso, Milton Nascimento, o pessoal de Minas
que vinha despontando.De uma certa forma foi
uma educação musical que contribuiu para minha formação como músico e pessoa. O gosto
musical deles me influenciou muito,” afirmou.
Ao entrar na Ufes para iniciar o curso de Economia, Walter começou a tocar em uma banda

W

Walter Fernandes Nogueira Campos

chamada “Sonoroso”, onde permaneceu quase cinco anos. Depois, com uns amigos criou o conjunto
“Linha de Passe” – nome sugerido pelo Walter, na
década de 90, que tocava na noite MPB, Chorinho,etc.
Esta banda permaneceu junta por sete anos.

A influência da música no trabalho e em sua vida
Segundo Walter toda metodologia, disciplina
e sensibilidade que foram necessárias para tornálo um músico, influenciam seu trabalho e sua vida
como um todo. Ele afirmou que ser músico é ser
“humano” e ser “humano” é uma visão,um sentimento em relação à vida como um todo.
“A música influencia a minha vida e conseqüentemente o meu trabalho. A princípio as pessoas podem não perceber diretamente , mas ela
está presente na minha forma de abordar as coisas, por exemplo, a forma como eu encaro os
colegas no ambiente de trabalho, minha postura,
minha disciplina, etc.”
Walter trabalha na orientação tributária onde é
necessário contato também com o contribuinte.
Nesse contato , feito por telefone e pessoalmente,
ele afirmou que a influência da música se faz presente. “Às vezes é preciso ter jogo de cintura , autodisciplina rígida e sensibilidade mais apurada para
lidar com várias personalidades com as quais tratamos. A música, a arte como um todo, te proporciona
este ganho que você transfere para o seu dia a dia”.

“A música representa muito para mim. Até no
trabalho os colegas sabem disso. O meu trabalho é
o meu ganha pão , eu levo muito a sério, mas o que
me seduz é a música. Meu prazer maior é tocar”.

Um show à parte
Ao ser questionado se os ensaios não seriam muito barulhentos e se não incomodariam
aos vizinhos, Walter afirmou que é inegável que o
saxofone tem uma freqüência sonora maior que
boa parte dos outros instrumentos musicais, mas
que os vizinhos, em sua maioria, gostam quando
ele está em casa praticando.
Hoje, Walter Fernandes Nogueira Campos
toca no Fames Jazz Band (banda da Faculdade
de Música do Espírito Santo).Walter sabe que
poucos colegas do Fisco já o viram tocar e prometeu marcar um show na nossa sede social
em Vila Velha.

Dia Internacional da Mulher
Celi Magalhães Costa, auditora fiscal aposentada e assessora jurídica do Sindifiscal, foi
convidada pelo deputado estadual Cláudio Thiago
para representar as Mulheres do Fisco na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher na Assembléia Legislativa.
A auditora recebeu o troféu “Mulher Destaque 2005” e foi homenageada tanto por sua atuação no atendimento aos associados do sindicato, como pelos trabalhos prestados à Secretaria da Fazenda.
Celi ingressou na Secretaria da Fazenda em
1964 como Auxiliar Administrativo atuando na
então, Coletoria Estadual de Muqui. Em 1972 foi
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aprovada no 1º Concurso Público em que foi permitida a participação feminina para a área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
Atuou na Coletoria de Mimoso do Sul, de
Muqui e na Coordenação Regional de Vitória onde
se aposentou em 1992. Foram 28 anos dedicados
à Secretaria de Estado da Fazenda.
Em 1999 foi convidada para trabalhar no
Departamento Jurídico do Sindifiscal e desde então vem desempenhando um importante trabalho
no atendimento aos associados. Com dedicação,
Celi, acompanha cada processo e reivindicação
de cada um, sempre buscando uma solução e
retorno às solicitações. Parabéns Celi!
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Memória do Fisco

Sr. Paulo Valiate Pimenta

o dia 25 de janeiro de 1929, no distrito de
Duas Barras em Iconha, nascia Paulo Valiate Pimenta. Filho de Dirceu Lopes Pimenta e
Angelina Valiate Pimenta, hoje casado com
Rejane e pai de Paulo Jr. e Luciana.
Com uma trajetória de sucesso no esporte e na
carreira de fiscalização, o conhecido “Professor Paulo” relembra com emoção cada momento de sua vida.
A porta de entrada para o trabalho na fiscalização foi em 10/10/1948 quando assumiu o cargo de
Oficial Administrativo na Receita Estadual. Em 1949,
ano da morte de seu pai, Paulo recebeu do governador do Estado um convite para atuar como fiscal. A
nomeação foi uma forma de homenagear Sr. Dirceu
que por muitos anos atuou na fiscalização.
No mesmo ano, Paulo deixou a capital e durante
cinco anos trabalhou no interior do Estado. Trabalhou nas
coletorias em São José do Calçado, Vargem Alta e Castelo.
Voltou para Vitória em 1955 e atuou nas coletorias
de Cariacica, São Torquato e Jucutuquara. Em 1959 Paulo
foi convidado para dirigir a promoção “Seu Talão Vale Um
Milhão”, um concurso criado no Rio de Janeiro que seria
implantado em nosso Estado. O convite foi feito pelo
próprio governador do Estado Carlos Lindemberg por
indicação do Secretário da Fazenda Armando Rabello.
O objetivo da promoção era aumentar a arrecadação de impostos do Estado, pois incentivava as
pessoas a pegarem notas ficais de suas compras em
quaisquer estabelecimentos comerciais. Depois, essas notas eram trocadas por cupons que concorriam
aos prêmios que podiam chegar a Cr$ 1 milhão. Paulo
Pimenta, além de dirigir a promoção foi convidado
para assumir o cargo de Inspetor Geral de Fazenda.
Para implantar a promoção “Seu Talão Vale Um
Milhão” Paulo contou com a ajuda de José Carlos Monjardim Cavalcanti. A estrutura do concurso foi instalada
em um prédio que hoje não existe mais e ficava em frente
ao Hotel Estoril, no Centro da Cidade, ao lado da Escadaria do Palácio. No andar de baixo funcionava a coletoria
do Centro e no andar de cima, a repartição do concurso.
A promoção foi um sucesso e durou quatro anos.
Com a entrada do novo governador, Francisco Lacerda
de Aguiar, Paulo voltou ao cargo de fiscal de rendas.
Foi nessa época que Paulo Pimenta juntamente
com João Pinto Lobo, Rubens de Oliveira, Ailmer Lellis, Ariton Bonezi, Alcino Santos e outros companheiros percorreram todo o Estado, principalmente nas
coletorias, difundindo a idéia de criação da Associação do Fisco Espírito-Santense (AFES). Em 05 de março de 1960, esse sonho de toda uma classe vira realidade. A categoria elegeu para presidente Alcino Santos e vice-presidente João Pinto Lobo.

Pimenta participou da diretoria da Afes durante
quatro anos consecutivos e recorda com muita saudade desta época. 1960/62 – presidente Alcino Santos e
vice-presidente João Pinto Lobo, 1962/64 – presidente
João Pinto Lobo e vice Paulo Valiate Pimenta, 1964/66
– diretoria anterior reeleita, 1966/68 – presidente Darly
Negreiros e vice Paulo Valiate Pimenta, 1968/70 – presidente Jairo Barros e vice Paulo Valiate Pimenta.
As primeiras reuniões da entidade aconteceram
na casa de Pimenta em Jucutuquara. Foram criadas
seis regiões administrativas: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Colatina, Linhares e São Mateus. As reuniões eram periódicas e se intercalavam nas cidades.
Com a criação da AFES as reivindicações eram
feitas através da Associação e os associados passaram a ter assistência, a participar de cursos de aperfeiçoamento e congressos.
Em 1966 foi convidado para assumir o cargo de
Procurador do Governo do Espírito Santo no Rio de
Janeiro. Vale lembrar que nessa época muitos ministérios ainda funcionavam no Rio de Janeiro e praticamente todos os estados tinham escritórios lá. O procurador era um representante do governador e tinha
status de secretário. Na equipe também trabalhavam
cinco fiscais de renda. Paulo ficou no cargo até maio
de 1968, a saudade apertou e ele pediu para voltar.
Paulo Pimenta apresentou-se à Secretaria Estadual
da Fazenda para voltar a ser Fiscal de Rendas. Ficou no
cargo até 1971, quando recebeu convite do governador
Arthur Carlos Gerhardt Santos para ser Diretor de Educação
Física. O governador queria que o Departamento de Educação Física e Desportos (DED) do Espírito Santo fosse
um modelo de eficiência. Convite feito, convite aceito.
Para Paulo que sempre conciliou o trabalho de
fiscal com a carreira esportiva foi uma grande homenagem receber este convite.
Encerrado seus tempos de DED em 1975 retornou
para fiscalização reassumindo a função de fiscal de rendas.
Em meados de 1977 estava o Professor Paulo novamente diante de um governador do Espírito Santo, mais
uma vez para ouvir um convite oficial. Sua missão: criar a
Fundação do Esporte Amador e Recreação do Espírito
Santo (Feares). E em 04 de janeiro de 1978 aconteceu a
solenidade de posse dos diretores da Feares. Paulo Pimenta assumiu o cargo de Diretor Superintendente.
Na fiscalização Pimenta aposentou-se em 16/
03/1983, e como atleta até hoje bate uma bolinha.
Paulo Valiate Pimenta conta toda sua história de
fiscal e atleta em seu livro “Paulo Valiate Pimenta –
Muito Além do Futebol” escrito por Álvaro José da
Silva e muito bem ilustrado com fotografias do arquivo
pessoal do Professor Paulo.

Paulo Pimenta e sua família

Congresso de Fiscais de Renda em Manaus

N

O Atleta Paulo Valiate Pimenta
· Durante a vida estudantil foi considerado o melhor atleta das modalidades de vôlei,
basquete e atletismo. Conquistou sete vezes o
Campeonato de Atletismo defendendo o Colégio Americano.
· Dez vezes campeão de basquete, seis
vezes campeão de vôlei e cinco vezes campeão
de atletismo pelo Clube Regatas Saldanha da Gama.
· Técnico e/ou Preparador Físico dos clubes: Rio Branco (cinco títulos de campeão), Desportiva (cinco títulos de campeão), Vitória (um título de campeão) e Santos (um título de campeão).
· Presidente da Casa do Estudante Capixaba
· Presidente da Federação Universitária do
Esporte Capixaba
· Diretor de Educação Física no governo
Arthur Carlos Gerhardt Santos (1971/1974).
· Fundador, Organizador e Diretor Superintendente da Fundação do Esporte Amador e
Recreação do Espírito Santo (Feares) no governo Élcio Álvares. (1975/1978).
· Fundador e Diretor Superintendente do
Departamento de Educação Física, Desporto e
Recreação do Espírito Santo (Deares) no governo Eurico Vieira de Rezende (1979/1982).

Paulo Pimenta como Procurador do
Governo do Estado

Paulo Pimenta apresentando a campanha “Seu Talão
vale Um Milhão” para o governador e seus assessores

“O livro Paulo Valiate Pimenta - Muito Além do Futebol foi utilizado como fonte de pequisa para elaboração desta matéria.”
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“Umas e Outras”
IPAJM
O sindicato tem recebido muitas reclamações, e com inteira justiça,
de colegas aposentados e de pensionistas, quanto a morosidade do Instituto, no informe do tempo de serviço correto no Grupo TAF, para que se
possa fazer a opção pelo subsídio, previsto na LC 353.
Esclarecemos, “QUE NÃO É CULPA DO SINDICATO”. Já fizemos duas
reuniões com a presidência do IPAJM no intuito de tentar agilizar o processo. Eles alegam que o prazo legal é 30 de maio, e que estão trabalhando dentro do que a estrutura do instituto permite.
Vamos continuar insistindo para que todos os colegas tenham o
seu direito respeitado e que os prazos legais sejam rigorosamente obedecidos, ainda que para atender a demanda, o IPAJM reforce o seu
quadro de pessoal.
O sindicato não pode ser responsabilizado por serviços e obrigações de terceiros.

Novo Sistema: Vamos ao
recadastramento!
Em virtude da implantação de um novo sistema operacional que
tem como objetivo melhor atender aos associados, o Sindifiscal vai
fazer um recadastramento junto aos colegas do Fisco. Um motivo que
também nos leva a procurar os associados é a conferência de alguns
dados que não estão atualizados.
Outra situação que nos faz obrigatoriamente recadastrar os associados é o fato de que alguns colegas não estão recebendo o Ação Fiscal
com regularidade. Mediante esta situação se faz necessário um levantamento preciso dos endereços para verificar se o problema está em
nosso sistema ou nos correios.
Pedimos a paciência e a colaboração de todos os associados, já
que o recadastramento será feito via telefone pelo setor de comunicação do sindicato (Luana). Aguardem nossa ligação!

VIVO
Também temos recebido algumas reclamações de associados quanto
a qualidade do serviço prestado pela operadora. As principais são:
1 – Contas de telefone fora da realidade (telefones clonados)
2 – Aparelhos desligados sem explicações, ou com demora das
mesmas.
3 – Não disponibilizar para o sindicato aparelhos para troca. Nas
lojas é mais caro!
A nossa dificuldade é que todo o sistema gestor da Vivo não é realizado no Espírito Santo, sendo que a operadora apenas disponibiliza uma
funcionária como contato, e o restante é todo tratado pelo sistema 0800.
É importante esclarecer que o SINDIFISCAL não tem qualquer débito
com a operadora Vivo e que se por ventura estes existem, são questões
individuais a serem resolvidas entre os usuários e a operadora.
Novas opções estão sendo oferecidas aos associados para tentar
resolver ou minimizar o problema. É O SINDICATO PENSANDO EM VOCÊ!

Novos Convênios
MASSOTERAPIA E DEPILAÇÃO
A massoterapeuta Nair estará à disposição dos associados aos sábados a partir das 9:00h no Clube Social de Vila Velha. Os interessados
devem marcar a sessão com antecedência, o atendimento pode ser no
Clube ou domiciliar. Os serviços oferecidos são: Massagem Estética, Relaxante e Anti-Stress, Drenagem Linfática para tratamento da celulite, pré e
pós operatório, Bandagem quente e ultrasom. Lembramos que o atendimento no Clube Social depende do número de sessões agendadas.
Maiores informações com Nair nos telefones (27) 9275-2754,
3382-3833 ou 3344-1734.
Confira os novos convênios do Sindifiscal em nosso site:
www.sindifiscal-es.org.br.

A adesão do Sindifiscal à Campanha Nacional para anular a Reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional.
A solução para a remuneração dos colegas comissionados. É fundamental para nós a manutenção dos cargos, principalmente dos privativos do Grupo TAF.
A participação da diretoria do Sindifiscal na 99ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco. A reunião foi realizada em Salvador-BA, nos
dias 22 a 24 de março.

IN

Os novos convênios oferecidos pelo Sindifiscal aos associados.
O afastamento da deputada Ângela Guadagnin-PT da Comissão de Ética da Câmara. A parlamentar abusou, como outros deputados e senadores, da
consciência nacional ao dançar no plenário da Casa. A petista comemorava a absolvição do colega João Magno acusado de participar do mensalão.
O mutirão realizado pela Sefaz, Tribunal de Justiça e a Procuradoria Geral do Estado para recuperar créditos da dívida ativa estadual.
A plenária que será realizada em agosto, em Gramado, no RS, que contará com a participação de todas as entidades do Fisco e com a presença de
palestrantes de outros países para debater assuntos importantes da categoria.
24 de janeiro - Dia Nacional dos Aposentados. A diretoria do Sindifiscal parabeniza a todos os aposentados. É com muita honra que lembramos de todos
aqueles que dedicaram uma vida inteira de trabalho ao crescimento de nosso Estado. Parabéns!
Parabéns ao AFRE I João Bosco de Paula, que no dia 1º de março completou 35 anos de serviços prestados à Sefaz. Com 56 anos de idade, João Bosco,
cumpre seus plantões no posto fiscal de Dores do Rio Preto.

OUT

A sensação de que o Congresso entrou na onda do “acórdão”, já que todos os acusados de participar do esquema do mensalão estão sendo absolvidos.
Basta negar e dar uma choradinha... Que vergonha!
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A evasão de auxiliares fazendários na Sefaz devido a falta de perspectivas e indefinição de atribuições. Atualmente 52.
A demora do IPAJM em fornecer a declaração de tempo de serviço para que os aposentados e pensionistas possam fazer a opção ou não pelo subsídio.
É com grande pesar que o Sindifiscal comunica os falecimentos: Florêncio Simoura em 31/01; Adauton Vargas de Souza, falecido em 14/01; Nilson
Almeida Barreto, falecido em 05/02, pai de Fernando Dalto Barreto; Henrique Demuner, falecido em 09/02, pai do Auditor Fiscal Jocelino Antônio Demuner;
Andréa de Freitas, falecida em 19/02, Auditora Fiscal; Arteme Lopes, falecido em 08/03; Júlia Rodrigues Figueiredo, falecida em 08/03, mãe do colega
Leonor Rodrigues; Aldo Balarine, falecido em 21/03; Antônio José Câmara Botelho em 27/03.
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