VITÓRIA,
SET/OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2005

ORGÃO DE COMUNICAÇÃO DO SINDIFISCAL - ANO XI Nº 107

Vitória do Fisco
fa! Após longo período de negociação, o governo
finalmente apresentou ao Fisco uma proposta.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 09/12, a categoria aceitou a proposta do governo com maioria dos votos.
O projeto de Lei elaborado pela Comissão de Negociação juntamente com os representantes do governo, secretários Ricardo de Oliveira e Osvaldo Hulle foi encaminhado à
Assembléia Legislativa e aprovado em 13/12.
O Fisco já pode comemorar! A partir de 1º de março de
2006, entra em vigor a Lei Complementar nº 43/05, que
institui a remuneração por subsídios para Auditores Fiscais e
a Lei Complementar nº 44/05 que prevê o mesmo para os
Auxiliares Fazendários.
“A valorização do Fisco é uma vitória merecida da categoria que com empenho elevou substancialmente a arrecadação do Estado, situação que propiciou ao governo maiores investimentos à população e aos servidores em geral”,
ressalta o presidente do Sindifiscal.

U

Categoria aprova proposta do Governo

Abono para categoria

Assembléia do Fisco em 09/12

AGRADECIMENTO
O SINDIFISCAL agradece ao Governo do Estado e à Assembléia Legislativa, pelo envio e aprovação do projeto de lei complementar nº 43 e 44, numa atitude que demonstra o reconhecimento e da importância do fisco para a Administração Pública
Estadual, enquanto categoria diretamente responsável pela arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais.
Nesta oportunidade, não poderíamos deixar de agradecer o
empenho dos colegas da Comissão de Negociação, a coerência
dos representantes do governo, secretários Ricardo de Oliveira e
Osvaldo Hulle, o trabalho de interlocução junto ao governo do
Deputado Estadual Cláudio Thiago e do presidente da Assembléia Legislativa César Colnago e a participação espontânea dos
colegas do Fisco no sucesso das negociações.

Texto completo do Projeto de Lei e tabelas
de valores no encarte.

Seminário
“A Nova Administração Tributária:
Um Preceito Constitucional”
○

O governador Paulo Hartung sancionou, em 16/
12, a Lei nº 8226 que autoriza o pagamento de abono aos servidores do Poder Executivo.
É a primeira vez que a categoria do Fisco é contemplada com este benefício. O valor do abono é de
45% sobre a produtividade, tendo como limite máximo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e será
pago ainda este mês.
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Aprovada PEC 441/2005
Comissão de Justiça da Câmara aprova PEC 441/2005
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Sede Social

EDITORIAL

Os dois lados da moeda
e um lado o exemplar comportamento dos estudantes e parcela da população do município capixaba de Conceição do
Castelo, que a imprensa noticiou alguns
dias atrás. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler ou assistir a
matéria, tenho prazer de relatar o fato.
No município de Conceição do Castelo
ocorreu uma passeata pioneira, pelo
que nós sabemos, em campanha espontânea para que todos os cidadãos
castelenses, em qualquer compra efetuada, exigissem a nota fiscal. Um exemplo de primeiro mundo na pequena
Conceição do Castelo. É a sintonia entre aquele que realmente paga o tributo, que quer para o seu município, acima de tudo, qualidade de vida com saúde, educação, saneamento básico,
transporte, lazer entre outros, e a capacidade do Poder Público de poder fornecer tudo isto.
A cadeia é clara. Municípios estruturados e independentes financeiramente constituem um Estado forte.
Estados equilibrados levam a uma Federação desenvolvida e autônoma.
Não se conhece uma nação evoluída
sem o seu alicerce sustentável.
O outro lado da moeda, este extremamente negativo, é a inércia e
falta de vontade de muitos governantes, de querer se associar ou até mesmo enxergar aquilo que o mais humilde dos cidadãos já viu.
Boa parte do que acontece de negativo hoje em nosso país é fruto dessa
inércia diante dos malões, dos cuecões,
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dos mensalões, dos contratos e empréstimos fraudulentos, da grande sonegação de impostos, do caixa dois e da corrupção. Este é o retrato do nosso Brasil
hoje. Como reverter este quadro?
Acima de tudo com vontade política, reconhecendo e valorizando as instituições responsáveis pelo combate a
sonegação e criminalidade, fechando os
ralos por onde escoa o dinheiro público (todos nós sabemos como) e dando
um basta na impunidade.
O Espírito Santo é um estado original pelas suas riquezas naturais e
pioneiro por seus atos. Vamos citar
aqui apenas a questão da Educação
Tributária, vamos citar Conceição do
Castelo, e que tal sonharmos também
em ser o primeiro ou um dos primeiros a ter o Fisco Forte, autônomo e
com estrutura para que nossos governantes possam fornecer à população
os serviços e a qualidade de vida que
todos merecem. O instrumento para
viabilizar tudo isso vem aí. É a Lei Orgânica do Fisco, que em breve estaremos estudando juntos.
A Nossa Hora.
Um 2006 muito melhor para todos nós!

Júlio César
Camilo Muniz
Presidente
do Sindifiscal

Subsedes
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“O conteúdo das matérias publicadas neste informativo são de inteira responsabilidade da diretoria do Sindifiscal e os
artigos assinados, responsabilidade dos seus autores.”

A diretoria do Sindifiscal informa que a
partir de janeiro de 2006 será obrigatória a
apresentação da carteira de sócio para entrada no Clube de Vila Velha.
Os associados e sócios devem entrar
em contato com o sindicato, e falar com a
funcionária Cátia, para solicitar a confecção
da carteira.

Reajuste da Unimed
O reajuste anual da Unimed ainda não
foi definido. Desde já, o Sindifiscal solicita
aos associados o máximo de consciência na
utilização do plano, pois o índice de reajuste
é calculado de acordo com o percentual de
utilização.
A Unimed está apresentando os relatórios e ainda não apresentou os índices devido a problemas no sistema financeiro da
empresa.

Memória do Fisco
Informamos que na próxima edição do
Ação Fiscal voltaremos a publicar a coluna
Memória do Fisco. Convidamos aos associados aposentados interessados em participar
que façam contato com o setor de comunicação do sindicato e marque uma entrevista
com a jornalista Adriana Nobre.

Site do Sindifiscal
Em breve estará no ar o novo site do
Sindifiscal, com mais informações e criando um ambiente mais próximo do associado. O endereço continuará o mesmo
www.sindifiscal-es.org.br. Fique ligado!

Administração Interna
O Sindifiscal, pensando em atender melhor o associado, está implantando um novo
sistema de cadastro. Recomendamos àqueles que não têm os dados atualizados que
entrem em contato. Lembramos que seus
dados serão preservados e mantê-los atualizados garantem um atendimento mais rápido e eficaz.

Fundo de Mobilização
A diretoria informa que não será cobrada a contribuição extra no pagamento de dezembro.

Jornalista
Adriana Nobre
Reg. MTb 01718 JP-ES
Estagiária de Comunicação
Amanda Zambelli
Projeto Gráfico e Fotolito
Oficina de Letras Comunicação
3222-6955 / 3323-6004
Impressão
Artgraf - 3223-6588

AçãoFISCAL 107

VITÓRIA, SET/OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2005

3

Sindifiscal e Fenafisco juntos
no fortalecimentodo Fisco
Fenafisco está envolvida nas negociações com o Governo do
Estado para fortalecer o movimento reivindicatório do Fisco
capixaba. No dia 05 de setembro, o presidente da Federação Nacional do Fisco
(Fenafisco) Rogério Macanhão, visitou os
colegas do Sindifiscal, preocupado com
a situação em que se encontra o fisco do
Espírito Santo, com o movimento de greve impedido por questões judiciais.
Acompanhado da diretoria do Sindifiscal, Macanhão foi recebido em audiência pelo presidente da Assembléia
Legislativa, deputado César Colnago, e
pelo líder do governo, deputado Cláudio Thiago, e expôs a preocupação, em
nível nacional, com o que tem acontecido com o fisco capixaba. As péssimas
condições salariais do fisco estadual, bem
como o cerceamento do direito constitucional de greve pelas decisões do judiciário, estiveram na pauta da reunião.
O presidente da Fenafisco já havia solicitado formalmente uma audiência com
o governo do Estado, mas ainda não obteve resposta. Aproveitou a oportunidade
para pedir que o presidente da Assembléia
e o líder do governo reforcem o pedido
junto ao governador.
Na reunião, Macanhão enfatizou que
as decisões proferidas pelo judiciário à categoria jamais aconteceram em outro estado da federação e que caso fosse necessário, a Fenafisco estaria dando publicidade em nível nacional.
“A expectativa do Sindifiscal é positiva, pois o presidente César Colnago
acenou com firmeza que irá fazer injunções junto ao governo do Estado para
somar forças, além de reconhecer a importância da participação do fisco nas finanças do Estado, disse ainda que sentiu
que o governo está sensível às reivindicações do fisco”, concluiu Júlio Muniz.
Macanhão também trouxe boas notícias para o Fisco capixaba. A Fenafisco,
em 2006, vai intensificar a campanha de
valorização do fisco brasileiro e pede
sugestão a todos os Sindicatos. O
Sindifiscal, desde já, convoca a categoria para participar ativamente apresentando sugestões.

A

Presidente da Fenafisco com os diretores do Sindifiscal

Reunião do Conselho Deliberativo da
Fenafisco no Espírito Santo
Pela primeira vez, o Espírito Santo sediou a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco. O evento reuniu
dirigentes de sindicatos de todo o país, em
Vitória. Ao todo 14 sindicatos do Fisco brasileiro foram representados. Tivemos a grande satisfação de receber colegas do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande
do Norte, Piauí, Distrito Federal e Mato
Grosso do Sul.
O encontro aconteceu no dia 13 de outubro no Hotel Bristol Century Plaza em Vitória-ES.
Durante o evento foi elaborada a Carta de Vitó-

ria que divulga o apoio dos 29 sindicatos de fiscos estaduais, filiados à Fenafisco, à luta do fisco
capixaba por melhores condições de trabalho.
Esta carta foi encaminhada às autoridades políticas de nosso Estado.

CARTA DE VITÓRIA
A FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual, Entidade que representa 29 (vinte
e nove) sindicatos de todo o País, por ocasião da 96ª Reunião Extraordinária de seu Conselho
Deliberativo, nos dias 12 e 13 deste mês, em Vitória-ES, manifesta seu irrestrito apoio ao movimento reivindicatório do SINDIFISCAL-ES, por entender que a Administração Tributária deve
ser prestigiada, pois é mola mestra e indispensável ao fortalecimento do Estado.
Um fisco bem estruturado e forte, adequadamente bem remunerado, é essencial para
garantia dos recursos necessários à implementação das políticas públicas geradoras do bem
comum para a sociedade.
Mesmo diante da decisão da Justiça do Estado do Espírito Santo, quando afirma: “Esta
situação demonstra a importância do setor fiscal – e, por conseguinte da classe representada
pelo requerido -, que, mesmo não fazendo parte do rol previsto no § 2°, da Lei de Greve,
interfere diretamente na estabilidade econômica e social, pois é o que lhe dá sustentação (se
não houver arrecadação não há recurso para a saúde, segurança, educação, etc.), não sendo
a solução a fixação de um percentual mínimo de servidores trabalhando, não diante destas
peculiaridades”, a FENAFISCO defende o direito de greve dos trabalhadores do Fisco, na
forma da Lei.
Esperamos que as momentâneas divergências existentes entre o Estado e o Fisco Estadual
do Espírito Santo sejam solucionadas o mais rapidamente possível, com o atendimento das
justas reivindicações dos competentes e dedicados servidores do Fisco, em benefício de ambas
as partes e, sobretudo, da população deste tão importante, progressista e valoroso Estado.
Fisco forte é sinônimo de Estado forte.
Vitória-ES, 13 de outubro de 2005.
ROGÉRIO MACANHÃO
Presidente
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Seminário “A Nova Ad
Um Preceito C
o dia 14 de outubro, o Sindifiscal e a Fenafisco realizaram no
plenário da Assembléia Legislativa o Seminário A Nova Administração Tributária: Um Preceito Constitucional. Além do fisco capixaba, participaram representantes de vários estados da federação.
Durante o seminário foram debatidos temas importantes como a Lei
Orgânica do Fisco e a Nova Administração Tributária.
A composição da mesa contou com as presenças do presidente da Assembléia Legislativa César Colnago, deputado estadual Cláudio Thiago, presidente do Sindifiscal Júlio César Camilo, presidente da Fenafisco Rogério
Macanhão, diretor para Assuntos Parlamentares e de Assuntos Institucionais
na Fenafisco e presidente do Sintaf-RS Carlos Alberto Agostini, representante
da Comissão da Lei Orgânica do Fisco na Fenafisco Fabiano Dadam Nau e o
Auditor Fiscal Bruno Peçanha Negris representando o Secretário de Estado da
Fazenda José Teófilo.
Para diretoria do Sindifiscal, a realização deste seminário é uma vitória.
“Reunir tantos visitantes, representantes do Fisco, é uma grande satisfação. Tenho certeza que no próximo seminário, em 2006, vamos contar
com a presença de representantes do Fisco dos demais Estados e dos colegas de nossa categoria que não tiveram a oportunidade de participar”, comemora a diretora Marlene Muniz.

N

Composição da Mesa no Seminário A Nova
Administração Tributária: Um Preceito Constitucional

Júlio
“Nós, enquanto dirigentes sindicais, representantes
dos Auditores Fiscais e Auxiliares Fazendários do Grupo
TAF no Espírito Santo, temos, como dever de ofício, a
busca incessante de instrumentos eficazes para que possamos exercer com autonomia e dignidade as nossas
obrigações junto a sociedade.
A finalidade deste seminário é justamente subsidiar
com discussões mais aprofundadas, a possível e viável

implantação de uma Lei Orgânica do Fisco que, bem
estudada e implementada, pode vir a ser os sustentáculos para o fortalecimento de todo o Fisco Brasileiro.
Uma Nação e um Estado fortes são construídos sobre um alicerce seguro. Um Fisco independente e produtivo é caminho para tudo aquilo que a sociedade
almeja: segurança, saúde, educação e saneamento básico. Esta é a nossa bandeira”.

César Colnago
“Tenho acompanhado um pouco a luta do Fisco, e eu acho que neste momento em que as finanças públicas
estão bem estruturadas, o Estado passa a ter capacidade de investir, passa a ter capacidade inclusive de começar a
trabalhar com seus servidores aquilo que foi se perdendo, de estar recuperando um pouco do seu salário. Eu queria
dizer ao Fisco Capixaba da mensagem de esperança que nós vamos encontrar. Eu estive recentemente, com Cláudio,
e o Secretário de Administração conversando sobre a importância dessa interlocução para encontrar uma alternativa.
Quero falar da importância do debate de vocês, da Administração Tributária, principalmente neste momento
em que o governo está num processo de reconstrução de sua imagem”.

Rogério Macanhão
“O Fisco indiscutivelmente é uma questão de Estado, isso eu não tenho dúvida. Temos debatido esta questão e estamos propondo este seminário mais uma vez
para firmar este propósito. Sabemos que questões problemáticas de conflito entre a população e o governo
sempre ocorreram e muitas vezes se devem a questões
tributárias. Se resgatarmos um pouco da história desse
país veremos que muitos conflitos se deram por questões tributárias. Por exemplo, a Revolução Farroupilha,
a Inconfidência Mineira, e tantos outros.
A Fenafisco em conjunto com o Sindifiscal propõe

este seminário para apresentar soluções, apresentar uma
proposta de trabalho, proposta de uma Nova Administração Tributária, que muito pode ajudar aos governos
que hoje administram os Estados.
Quando estamos discutindo uma Lei Orgânica
do Fisco, nós estamos entendendo que o Fisco precisa
ser forte, ser respeitado. Estamos entendendo que precisamos de uma autonomia e da independência do
Fisco, porque somente com isso nós conquistaremos
a tão falada Justiça Fiscal, a tão procurada e desejada
Justiça Social”.

AçãoFISCAL 107

VITÓRIA, SET/OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2005

5

ministração Tributária:
Constitucional”
Cláudio Thiago
“Em relação ao Fisco Capixaba, eu acredito numa
solução negociada. Faço um apelo não só ao Governo
do Estado através de seus representantes legítimos, Secretário de Administração e Secretário da Fazenda, mas
faço também um apelo a todos os colegas que defendem a causa da sociedade para que possamos ter uma
solução a curto prazo. Obviamente que a gente também tem uma esperança, ao longo dos próximos anos,
de termos reconhecimento em relação ao valor das
nossas atribuições. Acredito e quero deixar registrado,
que este governo, que foi eleito democraticamente pela
população capixaba vai estar se sensibilizando e dando retorno não só no aspecto da remuneração, mas
também das condições de trabalho e no respeito aos
nossos Auditores Fiscais e Auxiliares Fazendários.
Até porque eu não consigo entender nenhuma

Unidade da Federação que não tenha o Fisco como espinha dorsal em suas políticas e em seus planejamentos.
Esta vinda dos representantes da Fenafisco ao nosso Estado e a outros Estados. Esta mudança de comportamento, de estar ouvindo e conhecendo melhor a realidade de cada Estado, faz com que a gente construa
uma Federação muito mais forte e muito mais realista.
Eu vejo só um caminho para o sucesso de qualquer administração pública neste país: Primeiro, organizar uma máquina de Administração Tributária forte,
ouvindo a quem conhece, ouvindo aos segmentos empresariais, mas principalmente valorizando e construindo uma Secretaria moderna, com planejamento, com
ações modernas e principalmente valorizando os profissionais que são responsáveis pela arrecadação. Não
vejo outro caminho”.

Carlos Alberto Agostini
“A nova Administração Tributária tem a intenção
de vir a somar o conjunto dos esforços, de nós representantes do Fisco estadual e nacional, para a construção de uma identidade para que possamos progredir
para uma nova forma de relacionamento entre nós, de
nós com o Estado e de nós com os contribuintes.
Para se chegar a essa Nova Administração Tributária é preciso primeiro verificar o momento em que vivemos, o escopo onde nós estamos inseridos. Para isso,
vou citar um ou dois exemplos, só para que a gente
possa perceber o tanto que nós precisamos construir.
Não quero fazer aqui, com o que vou dizer, nenhuma
referência política, mas eu li, nesta manhã, no jornal O
Globo uma frase proferida pelo Presidente do PT, recém eleito, Ricardo Berzoini. Ele diz: “O Caixa 2 é ilegalidade menor, não é corrupção”.
Eu acho que essa frase traz em si o quanto esse
país precisa se aculturar, o quanto nós do Fisco estamos
devendo à construção da nação.
Nós somos responsáveis também, junto com os políticos, com os empresários, enfim com a sociedade como
um todo. Nós somos responsáveis por frases como esta.
Nós não nos empenhamos o suficiente, nós não
fizemos nosso dever de casa para convencer lideranças
desse porte que pretendem construir o futuro da nação.
Nós não fizemos a nossa lição de casa. Só pode ser isso!
Porque dois elementos alimentaram o Caixa 2.
Vamos colocar o Caixa 2 da Nação. Um deles é a corrupção dos contratos públicos que é quando o dinheiro que entra, com o suor do rosto dos brasileiros e do
trabalho do Fisco, sai pelos ralos do crime. Do crime
organizado dentro da estrutura de Estado e da nação
brasileira.
O outro tributo maior, elemento que alimenta o
Caixa 2 da Nação, é a sonegação. A sonegação é terrível, ela constrói o que há de pior, ela alimenta o que há
de mais terrível para a construção de uma sociedade.
Ela produz tudo aquilo que nós não queremos. E, no
entanto, nós dizemos que é um crime menor.
Eu não estou aqui querendo que este que disse
isso assuma toda a responsabilidade pelo que ele disse.
Nós temos que assumir junto com ele a responsabilidade por frases como esta.
Outro ponto relevante na discussão da Nova Ad-

ministração Tributária são os avanços que nós conquistamos fruto das nossas lutas especialmente quando se discutia e quando se discute a eterna Reforma Tributária.
Em 2003 nós conseguimos, por esforço da Fenafisco, dos fiscos estaduais e pelo abraço que alguns elementos do governo, que conhecem a questão fiscal,
deram às nossas propostas, introduzir na Constituição o
inciso 22 do artigo 37 da Constituição Federal. E também um outro, o inciso 4 do artigo 167. O que dizem
estes dispositivos?
Eles dizem: A Administração Tributária da União,
dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal são
função essencial ao funcionamento do Estado. Ora,
quando se diz, que a Administração Tributária é essencial ao funcionamento do Estado, está dizendo
que é essencial ao funcionamento do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário. É certo que o fato de constitucionalizar isso não mudou a realidade da vida.
Esta função já era assim antes, agora só está constitucionalizada, mas isso dependeu de um esforço terrível
de convencimento.
Primeiro de nós mesmos, depois do conjunto de
pessoas que interagiu conosco na relação de construção do projeto e por último de um milagroso entendimento do legislativo federal de receber aquele dispositivo e de votá-lo.
Quando o Fisco do Espírito Santo luta por melhorias organizacionais e salariais é obrigado a chegar às
vias de declarar greve para poder ter a oportunidade de
diálogo, para poder vir a pauta do governo e da Assembléia Legislativa, e ainda nessa disputa o governo busca
liminar para suspender a greve e tem sucesso, o despacho do judiciário vem a consagrar a obviedade.
Quando ele diz aqui e no texto original que se não
houver arrecadação não há recursos para saúde, para
segurança e para educação. Ele diz que se não houver
arrecadação não haverá recurso para os duodécimos.
Não haverá recursos para o judiciário e, evidentemente,
não haverá recursos para o Executivo.
Não que este brilhante despacho deste capacitado juiz tenha mudado nada, ele só trouxe à peça judicial a realidade, a verdadeira função do fisco e a grande função, essencial à nação, que é a Administração
Tributária”.
Continuação pg 8
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Fabiano Dadam Nau
“Auditores Fiscais de todo o país já estão em amplo debate sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária, idealizada a partir da Emenda Constitucional
nº 42 de 2003, que introduziu o inciso 22 ao artigo 37
e o inciso 4º ao artigo 167 da Constituição Federal,
passando então a assegurar às Administrações Tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a
autonomia gerencial, financeira e administrativa, e aos
seus servidores a independência funcional necessária
ao exercício de suas atividades considerando-as essenciais ao funcionamento do Estado.
O novel texto constitucional determina que as
Administrações Tributárias, nos diversos âmbitos do
poder tributante, deverão se constituir em órgãos próprios da estrutura do estado dotados de autonomia
para realizar privativamente as suas atividades conforme o status que a emenda 42 de 2003 lhe conferiu.
Nesse contexto a Fenafisco, visando a imediata regulamentação dos novos dispositivos constitucionais, formou no mês de junho de 2004 uma comissão composta
por representantes de sete Estados: Ceará, Pernambuco,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia e Santa
Catarina. A comissão foi formada para elaborar o anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Tributária que
deverá ser aprovado através da Lei Complementar Federal que tratará, de forma genérica, das diretrizes básicas a
serem seguidas pelos Fiscos de cada ente tributante.
A Lei Orgânica Nacional será um norte. Nela estarão as linhas gerais para todos os Fiscos do Brasil.
Entendemos que o objetivo principal deste projeto
de Lei Orgânica é o fortalecimento do Estado e suas instituições. E esse fortalecimento passa, obrigatoriamente, pelo
fortalecimento da nova Administração Tributária.
Vamos agora destacar alguns pontos do Anteprojeto de Lei Complementar. Primeiro a definição de Administração Tributária.
A Administração Tributária, órgão permanente e
autônomo no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, compreende as estruturas orgânicas próprias e seus servidores fiscais de carreira específica, típica de Estado, responsáveis de forma privativa
pelo desenvolvimento das atividades essenciais ao funcionamento do Estado.

Num rol de 11 atividades essenciais e realizadas
pela Administração Tributária destacamos três:
1º - Tributação, fiscalização, lançamento, arrecadação e cobrança administrativa de quaisquer espécies
tributárias.
2º - Gerenciamento dos cadastros fiscais, das informações econômico-fiscais e demais bancos de dados de
contribuintes.
3º - Julgamento de processos Administrativo-tributários.
Os princípios da Administração Tributária, as normas gerais a serem seguidas, estão descritas no artigo 3º e
são: Publicidade, legalidade, supremacia do interesse
público, isenção, autonomia, independência, eficácia,
eficiência, preservação do sigilo, moralidade, probidade, motivação, permanência, unidade, indivisibilidade
e justiça fiscal.
Afirmamos também no projeto, que a Administração Tributária compete ao órgão público, gerenciada
por seu Auditor Geral da Receita. Isso porque buscamos
a Identidade Nacional do Fisco com a definição de que
a autoridade fiscal, no país inteiro, receberá o nome de
Auditor Fiscal da Receita, seja federal, estadual, distrital
ou municipal.
Também é importante a definição da carreira específica dessa Administração Tributária. O nome dessa carreira será Carreira da Auditoria Fiscal da Receita, sendo
essa Administração Tributária composta exclusivamente
por Auditores Fiscais.
Mencionamos também a proibição à delegação das
atividades a cabo da Administração Tributária, ou seja, a
terceirização.
Busca-se também a garantia de autonomia seja ela
gerencial, orçamentária, financeira, administrativa e do
seu quadro funcional. Sendo responsável pela fixação
de política remuneratória, plano de carreira e realização
de concurso público.
A autonomia pretendida pela Administração Tributária não é rebeldia, não é anarquia e não é irresponsabilidade. Claro que serão respeitadas as metas estabelecidas pelo governo, apenas se busca independência para
atingi-las da forma como entendermos melhor, pois este
é o nosso dia-a-dia é o que sabemos fazer melhor”.

Bruno Pessanha Negris

Informamos que
o texto da
Lei Orgânica
do Fisco,
encontra-se à
disposição no
sindicato ou
no site

“O Fisco não pode ficar afastado da Administração Tributária. Eu entendo que a Secretaria da Fazenda
somos nós. Se dentro do ambiente da Secretaria da
Fazenda existe um espaço de Administração Tributária,
esse é um problema comum a todos nós, temos que
estar buscando soluções juntos, do que é o ideal, para
solucionar essas parcelas de problemas que a gente tem.
Hoje o próprio governo do Estado reconhece a
importância da Secretaria da Fazenda. Ela foi fundamental na recuperação econômica desse Estado. Com isso o
governo também reconhece a importância do Fisco.
Como o deputado Cláudio Thiago falou, o governo vai
liberar 12% de investimentos. Não tenha dúvida de que
o Fisco é o grande responsável por isto. O governo precisa fazer investimentos, a sociedade precisa disso.
Em meu trabalho tenho contato com colegas de
outros Estados, e eles sempre me perguntam, como o
Estado do Espírito Santo atingiu este índice permanente de crescimento da receita. A reposta é simples e
objetiva. O segredo é você organizar, controlar e essencialmente trabalhar. Se não tivesse o trabalho do
fisco esse crescimento não seria possível.
Eu considero este Seminário de extrema importância no aspecto de definir o que é a Administração
Tributária.

Parabenizo a Fenafisco pelo trabalho de peregrinação pelo país, ouvindo todos os fiscos, para aprimorar esse projeto.
Eu acho isso fundamental, pois esse é o exercício
da democracia, para construir um modelo que seja o
ideal para todos nós e para a sociedade.
Esse é o nosso papel.
Precisamos de apoio da sociedade para ganharmos o respaldo necessário. Um projeto para tramitar
no ambiente do Congresso Nacional é extremamente
difícil.
É muito importante que este projeto congregue essa
relação porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas neste apoio nossa chance de sucesso será maior.
Assim vamos alcançar nossa identidade, nossa respeitabilidade, vamos ser chamados para grandes decisões nacionais. Se é isso que queremos, temos que oferecer um projeto que a sociedade também seja contemplada.
Então, acho que nós temos que chegar a uma
posição de um Fisco, de uma própria Secretária da
Fazenda, ou dessa nova estrutura que estamos discutindo aqui, que tenha credibilidade, seus componentes sejam bem remunerados e esteja voltada para ética
em todos os aspectos”.
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Greve do Fisco

demonstra união da categoria
suspensão da Greve do Fisco Estadual, em 22 de julho, não reduziu os esforços da categoria em
lutar pelas suas reivindicações.
No dia 18 de outubro, após quase três
meses de greve suspensa por liminar judicial, foi concedido ao Fisco o direito de
retornar à greve, com os votos favoráveis
dos desembargadores Alinaldo Faria de
Souza e Ronaldo Gonçalves de Sousa e
contra o desembargador Rômulo Taddei.
O Fisco se mobilizou e, em Assembléia Geral realizada no dia 20 de outubro, aderiu à continuação do movimento
grevista, com apoio de 100% da categoria. A paralisação foi total em todos os postos e agências da Receita Estadual. Além
disso, nas duas semanas posteriores ao retorno da greve, ocorreram manifestações
em frente à Secretaria da Fazenda (Sefaz),
feitas por servidores ativos e inativos.
O sucesso da greve é explicado
pela união de todos os funcionários, que

A

Assembléia Geral do
Fisco em 20/10/05

juntos paralisaram os serviços dos postos fiscais de fronteira, fiscalização volante, terminais de combustível, aeroporto, exportação e importação, setor
de café, fiscalização nas empresas, Fundap e agências da Receita Estadual em
todo o Estado.

O Fisco Estadual reivindica a reposição de perdas salariais acumuladas, plano de carreira, melhorias funcionais e estruturais de trabalho nos
postos e agências do Estado, além de
complementação do quadro de auditores fiscais.

Serviços da Sefaz-ES afetados com a greve do Fisco Estadual:
ICMS
Os contribuintes ficaram impossibilitados
de alterar o cadastro no ICMS, de fazer restituição ou parcelamento do imposto (aproximadamente 6 mil processos deixaram de ser analisados). O atendimento aos contribuintes foi totalmente suspenso.
No período de paralisação deixaram também de ser atendidos cerca de 7.500 contribuintes do ICMS em débito com a Receita Estadual
cujo prazo de regularização era até 31/10/05.

Julgamento Administrativo de
Processos na Sefaz
O serviço de julgamento em 1º instância
no âmbito da Sefaz, por onde tramitam cerca de
15 mil processos sobre autos de infração foi paralisado, totalizando mais de 1 bilhão.

Importação/Exportação
O fluxo das operações de mercadorias nos
portos ficou inviabilizado, pois mais de 600 documentos de Importação/Exportação pelo FUNDAP
e de Café deixaram de ser emitidos diariamente.

Cadastro Informativo (CADIN)
Os contribuintes que tinham pendências
perante o fisco estadual, registrados no CADIN,
não puderam fazer consultas ao cadastro neste
período. (Engloba os contribuintes com Inscrição Estadual suspensa; Inscritos em dívida ativa;
Rescisão de acordo de parcelamento de ICMS e
IPVA; Falta de pagamento de IPVA).

Dívida Ativa
A cobrança tributária da dívida ativa também foi interrompida devido à paralisação do
Serviço de Apoio, pelo fisco, realizado junto à
Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual. Vale
ressaltar que, neste setor, temos 30 mil processos
no Estado com apenas um fiscal, sendo que 12
mil processos são de Vitória.

Combustível e a Carne
Sem a fiscalização nas fronteiras, as mercadorias sem nota fiscal, entravam e saíam livremente do Estado. Ao entrarem, sem a nota fiscal,
a origem das mercadorias deixavam de ser conferidas, e o risco de entrar mercadorias adulteradas ou contaminadas foi grande. Foi o caso dos
combustíveis e da carne.

Posto Fiscal de Santa Cruz
Diariamente, deixaram de ser atendidos
2.500 transportadores, cuja arrecadação mensal varia de R$ 500 mil a R$ 1 milhão. Deixaram
de ser emitidas também 300 notificações de pagamento de autopeças por dia e 1.500 autos de
infração (mês), deixaram de ser lavrados.

Agências
Com o fechamento das agências, deixaram de ser realizados parcelamentos de débitos
fiscais, recadastramento dos contadores, pedidos de inscrição do cadastro do contribuinte do
ICMS, e autorização para confecção de notas
fiscais (AIDF) - quando acaba o bloco de notas
do contribuinte ele precisa pedir outro nas agências da Sefaz e com a greve ele ficou impedido.

Empresas
Várias empresas correram o risco de parar de
comercializar seus produtos por falta de documento fiscal, face a inexistência de autorização do Fisco para confecção do bloco de notas fiscais.
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Movimento de reivindicaç

Ações da diretoria do Sin
O Fisco continua as negociações com o governo do Estado e as ações
desenvolvidas pelos dirigentes do sindicato também não cessaram. Confira.
Em 16 /08/2005 - Reunião com o Secretário Ricardo de Oliveira e Comissão de Negociação.
Em 17/08/2005 - Visita das diretoras Marlene e Fátima à Assembléia Legislativa face a apresentação de emenda ao Projeto de Lei 16/2005, que
trata do bônus.
Em 18/08/2005 – Assembléia Geral Extraordinária (AGE). A categoria referendou os membros da Comissão de Negociação (Júlio César Camilo, Walker
Ricardo, Vandir de Souza, Rogério Zanon e Joel Salomão) e fixou um prazo
não superior a 30 dias para conclusão da negociação. A assembléia também aprovou a realização de reuniões nas regionais e recomendou que
todas as autoridades políticas, OAB-ES, Fenafisco, Unafisco, e demais sindicatos fossem informados da decisão judicial que suspendeu a greve do fisco.

Em 05/09/2005 - Visita do Presidente da Fenafisco Rogério Macanhão
para conhecer a real situação do Fisco. Confirmada a realização da
Reunião do Conselho Deliberativo em 13/10 e do Seminário “Administração Tributária: Um Preceito Constitucional” em 14/10 .
Em 05/09/2005 - Reunião com o Presidente da Assembléia Legislativa César
Colnago e Líder do Governo, deputado estadual Cláudio Thiago. Estavam
presentes o Presidente da Fenafisco Rogério Macanhão, Presidente do Sindifiscal Júlio César Camilo e diretoria. O Presidente da Fenafisco reiterou a
solicitação de audiência com o Governador e manifestou preocupação
com a questão salarial do Fisco capixaba. Destacou também que a proposição da Fenafisco de modernização da máquina fazendária tem sido aceita
em vários Estados com plena adesão e interesse dos Governadores.

De 22 a 24/08/2005 - Presença das diretoras Fátima e Marlene e aposentados na Assembléia Legislativa para monitorar o Projeto de Lei 16/2005.

Em 06/09/2005 - reunião das diretoras Fátima e Marlene com o Subsecretário da Sefaz Luiz Carlos Menegatti para tratar das reivindicações dos Auxiliares Fazendários e envolvimento nas negociações salariais da categoria.

Em 24/08/2005 – A procuradora Santuzza esteve no Sindifiscal para uma
reunião com Júlio, Walker e Rogério Zanon .

Em 09/09/2005 - Walker foi à Seger para tentar agilizar a reunião prometida para 31/08/2005.

Em 24/08/2005 – O Sindifiscal solicitou ao Presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão, uma visita ao nosso Estado para realização de um Seminário e para participar das negociações com o governo.

Em 13/09/2005 - Walker, Rogério e Joel foram à Seger para provocar uma
reunião, considerando a inércia da Secretaria no agendamento. Não
apresentaram contra-proposta .

Em 25/08/2005 - Reunião da diretoria do Sindifiscal com os Auxiliares
Fazendários, com a presença de Rogério Zanon na qualidade de membro da Comissão de Negociação. Reivindicam: 60% do salário de Auditor e definição das atribuições.

Em 13/09/2005 - reunião das diretoras Fátima e Marlene com o Subsecretário da Sefaz Luiz Carlos Menegatti para tratar das reivindicações dos
Auxiliares e envolvimento nas negociações salariais da categoria. Presente
também na reunião Vandir de Souza.

Em 25/08/2005 - Reunião com a Procuradora Geral do Ministério do Trabalho Dra. Maria de Lourdes para tratar da Lei Estadual de Greve nº 7311/2002.

Em 14/09/2005 - reunião com o Presidente da OAB-ES. Estavam presentes Dr. Gilmar e diretoras Fátima e Marlene.

Em 25/08/2005 – O Sindifiscal reitera solicitação de audiência com o
Procurador Geral da Justiça Dr. Calmon.

De 15 a 21/09/2005 - Reunião da Comissão de Negociação e diretoria do
Sindifiscal com os Auditores e Auxiliares fazendários nas regionais. Foram
realizadas reuniões no Prédio da Sefaz em Vitória, no Complexo Fazendário
em Vila Velha, nas Regionais de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares.

Em 26/08/2005 - Presença das diretoras Fátima e Marlene no lançamento
do Código de Ética do Servidor Público do Estado do Espírito Santo no
Palácio Fonte Grande. Na ocasião, as diretoras solicitaram ao Senador
Gerson Camata apoio à causa do Fisco.
Em 29/08/2005 - Reunião da Comissão de Negociação com o Subsecretário de Recursos Humanos Osvaldo Hulle. O subsecretário informou
que até o dia 31/08/05 estaria repassando as planilhas com os cálculos.

Em 20/09/2005 - Desembargador Rômulo Taddei relator do Agravo de
Instrumento (recurso impetrado pelo Sindifiscal) vota no Agravo Regimental pela manutenção dos efeitos da liminar que suspendeu o movimento de greve do fisco estadual em 22/07/2005.

Em 31/08/2005 - Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça Dr.
Adalto Dias Tristão. Estavam presentes Dr. Gilmar e o presidente do Sindifiscal Júlio César.

Em 22/09/2005 - AGE do Fisco. A categoria decidiu pela manutenção da
Comissão de Negociação e agendou um Ato Público para 29/09/2005,
às 14:00 horas no prédio da Sefaz em Vitória. Foi votado o Fundo de
Greve que será constituído de cobrança extra de uma contribuição, a
ser descontado no mês de novembro.

Em 01/09/2005 – Enviado ofício ao Subsecretário da Sefaz Luiz Carlos
Menegatti solicitando reunião com comissão dos Auxiliares Fazendários.

Em 26/09/2005 - reunião da diretoria com os Gerentes do prédio da
Sefaz na sede administrativa do Sindifiscal .
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Em 27/09/2005 - reunião de apresentação da nova diretoria empossada
em 01/07/2005, com o Secretário da Sefaz José Teófilo. O Sindifiscal
expôs a questão salarial e estrutural do grupo TAF e pediu apoio nas
negociações junto ao Secretário da SEGER Ricardo de Oliveira.
Em 28/09/2005 - reunião da Comissão de Negociação com o Secretário
Ricardo de Oliveira . Nenhuma contra-proposta foi apresentada .
Em 28/09/2005 - primeira reunião da Comissão de Negociação com os
cargos comissionados no Complexo Fazendário. Eles decidiram apoiar
a decisão da categoria. Aprovam a emissão de uma carta a ser encaminhada ao Secretário da Fazenda e da SEGER manifestando preocupação com a demora no atendimento às reivindicações da categoria e
dificuldade na implementação de trabalhos face a falta de motivação
da categoria.
Em 29/09/2005 - grupo de comissionados preparam a carta no Sindifiscal.
Em 29/09/2005 - Ato público, às 14:00 horas, no prédio da Sefaz em
Vitória.
Em 10/10/2005 – O Presidente da Fenafisco Rogério Macanhão encaminhou ofício ao Governador do Estado solicitando uma audiência para
expor a posição da federação em relação às reivindicações do Fisco
capixaba.
Em 11/10/2005 - Ato público, às 14:00 horas, no prédio da Sefaz em
Vitória, com a presença do Presidente da Fenafisco Rogério Macanhão
e diretora Sayonara Pereira.
Em 11/10/2005 – Reunião no gabinete do deputado estadual Cláudio
Thiago. Estavam presentes o Presidente da Fenafisco Rogério Macanhão,
a diretora Sayonara Pereira e a diretoria do Sindifiscal.
Em 11 e 12/10/2005 – Chegada em Vitória dos representantes de sindicatos de vários estados do Brasil.
Em 11/10/2005 - voto do Desembargador Alinaldo Faria de Souza revogando a liminar que suspendeu o direito de greve do Fisco Estadual.
Em 12/10/2005 - reunião dos membros da Fenafisco representando diferentes Estados da Federação no hotel Century Plaza, em Vitória.
Em 13/10/2005 - reunião do Conselho Deliberativo da Fenafisco com a
presença de representantes de vários Estados brasileiros. Preocupados
com a situação do Fisco Capixaba, elaboraram a Carta de Vitória, que
foi encaminhada a todas as autoridades políticas deste Estado.
Em 14/10/2005 - Seminário na Assembléia Legislativa abordando os temas “A Nova Administração Tributária: Um Preceito Constitucional” e a
Lei Orgânica do Fisco Brasileiro.
Em 18/10/2005 - voto do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
pela revogação da decisão liminar que suspendeu o direito de greve do
Fisco Estadual. Por maioria de votos (2X1) foi dado provimento ao recurso interposto pelo Sindifiscal, restabelecendo a legitimidade da greve
iniciada em 21/07/2005.
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Em 18/10/2005 – Reunião dos Comissionados com a Comissão de Negociação e diretoria do Sindifiscal, no Complexo Fazendário, onde foi
firmado compromisso de apoio a decisão da categoria.
Em 19/10/2005 – Presença das diretoras Marlene e Fátima na Assembléia
Legislativa na prestação de contas do Secretário da Fazenda José Teófilo.
Em 20/10/2005 – Assembléia Geral Extraordinária. A categoria decidiu
retomar o movimento de greve, considerando a decisão judicial que
julgou pela legitimidade. A Comissão de Negociação recomendou à
categoria aguardar até o dia 31/10 uma proposta melhor por parte do
governo. A categoria não aceitou e optou pela greve.
Em 21/10/2005 – Adesão total à Greve. Todos os postos fiscais de fronteira,
fiscalização volante, terminais de combustível, aeroporto, exportação e
importação, setor de café, fiscalização nas empresas, Fundap e agências
da receita estadual em todo o Estado, além do prédio da Secretaria da
Fazenda ficaram paralisados.
Em 23/10/2005 – Reunião da Comissão de Negociação com Ricardo de
Oliveira. O secretário informou que o governo não discute com a categoria em greve.
Em 24/10/2005 – Reunião do secretário da Fazenda José Teófilo com os
cargos comissionados às 19 horas e às 17 horas reunião com os Auxiliares Fazendários. O secretário recomendou o retorno ao trabalho para
dar continuidade às negociações.
Em 25/10/2005 – Reunião da Comissão de Negociação com o governo
na Seger. O governo informou que em greve não há negociação.
Em 27/10/2005 – Café da Manhã no prédio da Sefaz em comemoração
ao Dia do Servidor Público. Presença expressiva de todos os funcionários da Sefaz com uma simpática participação dos Auxiliares Administrativos e servidores da Prodest.
Em 31/10/2005 – Um pouco antes do inicio da Assembléia do Fisco, na
sede social em Vila Velha, o Presidente do Sindifiscal toma ciência de
decisão judicial suspendendo a greve. A categoria acatou a decisão
judicial e aprovou uma contribuição extra referente ao Fundo de Greve
para ser descontada o mês de dezembro.
De 03 a 05/11/2005 – Exibição na Tv e rádio de VT institucional de 30
segundos sobre o movimento do Fisco. Veja no site do Sindifiscal.
Em 07/11/2005 – Reunião da Comissão de Negociação (Rogério Joel,
Júlio, Walker, Bruna e Fermo) com o secretário da Seger Ricardo de
Oliveira. O governo mantém a mesma proposta já rejeitada na AGE de
20/10/05.
Em 09/11/2005 – Reunião com Presidente da Assembléia Legislativa
César Colnago na tentativa de melhorar os valores monetários da proposta do governo. Estavam presentes o presidente do Sindifiscal Júlio
César, o secretário da Seger Ricardo de Oliveira e o deputado estadual
Cláudio Thiago.
Em 23/11/2005 – Reunião da diretoria com o presidente da Assembléia
Legislativa César Colnago e deputado Cláudio Thiago.
Em 06/12/05 - Reunião do presidente do Sindifiscal, com o secretário
Ricardo de Oliveira.
Em 09/12/05 - AGE aceita proposta do governo que institui a remuneração por subsídio para Auditores e Auxiliares.
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Notícias do Jurídico
Teto remuneratório
A ação ajuizada pelo SINDIFISCAL
(Mandado
de
Segurança
nº
100.04.000193-3), referente ao teto remuneratório, finalmente se encontra em
fase final, restando agora ser elaborado
o voto do relator para ser incluído em
pauta para julgamento, o que é aguardado para os próximos dias.
Esta ação estava com o Desembargador Annibal de Rezende Lima e estava tramitando há mais de um ano e
meio. A matéria já é de conhecimento do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo, uma vez que já foram julgadas
aproximadamente 6 (seis) processos
com pedido idêntico, em que os servidores públicos estaduais obtiveram
ganho de causa.
A ação solicita que sejam excluídas as vantagens pessoais (adicionais de
tempo de serviço e de assiduidade), do
limite remuneratório estabelecido pela
Emenda Constitucional nº 41/2003 (que
para os servidores pertencentes ao Poder Executivo Estadual, são os subsídios
percebidos pelo Governador do Estado).

Greve do Fisco Estadual
O movimento de greve dos servidores do Grupo TAF, mais uma vez foi
suspenso por determinação da Justiça de
1º Grau, que ao julgar o mérito da ação
proposta pelo Estado do Espírito Santo,
com uma prestreza sem igual, julgou
“...procedente o pedido inicial e, por
conseguinte, declaro ilegal e abusiva a
greve deflagrada pelo requerido, deter-

minando sua suspensão em definitivo,
sob as penas já estipuladas nestes autos”, determinando ainda “...a imediata
suspensão do movimento grevista reiniciado pela requerida, sob pena de multa
pecuniária diária no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais)”.
O SINDIFISCAL ingressou com o
recurso denominado de embargos de
declaração, pois o Juiz não se pronunciou acerca do valor da causa, inviabilizando assim a imediata interposição de
recurso de apelação.
A inversão da ordem processual pelo
Juiz (ao julgar a ação antes de decidir o
valor atribuído à causa), pode retardar o
andamento do processo e o seu julgamento pelo Tribunal de Justiça.
Paralelo ao recurso de embargos de
declaração, o Sindicato ingressou com
petição no agravo de instrumento que
vem tramitando perante a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, requerendo especificamente, que o relator do recurso “...se pronuncie nos presentes autos acerca da persistência do
objeto do presente agravo de instrumento, em razão de persistir o interesse recursal, e bem assim, acerca da manutenção dos efeitos da r. decisão proferida pela Egrégia Terceira Câmara Cível,
que julgando o agravo regimental, concedeu o pleiteado efeito suspensivo no
presente recurso”.

Ascensão
O Sindifiscal encaminhou ofício
(Of. Sindifiscal nº 108/2005) ao Secre-

tário da Fazenda José Teófilo solicitando o cumprimento ao disposto no art.
2º da Lei Complementar nº 303, de 03/
12/94, que trata do processo de ascensão para o Nível III.
O dispositivo trata do processo seletivo complementar para ocupar as vagas de Nível III que não foram preenchidas. Neste caso, os ocupantes de
cargo de Nível I poderão participar ficando dispensados dos requisitos previstos no artigo 16, incisos I, II, III e V da
LC 16/92.

O que diz o Art. 2º da lei
Complementar nº 303,
de 03/12/94
“Art. 2º - A Lei Complementar nº 16/92 fica acrescida do artigo 40-A, com a seguinte redação:
Art. 40-A - No decorrer dos
exercícios de 2005 e 2006, excepcionalmente, para efeito de mudança nos respectivos Níveis do
cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, após a realização de processo seletivo, do
Nível II ao Nível III, caso não sejam preenchidas todas as vagas
existentes, será promovido processo complementar para o Nível
III, ao qual poderão candidatar-se
os ocupantes de cargos de Nível
I, dispensados os requisitos previstos no artigo 16, I, II, III e V.”

Novos Convênios para os Associados
Sindifiscal firmou convênio com a empresa VipCard - De Paula Odontologia Integrada Ltda em
fusão com a Oral Saúde Vitória. Além do serviço
odontológico, o associado que aderir ao plano,
vai receber o cartão VipCard que oferece vários descontos em redes de farmácias, lojas, pousadas, parque aquático, academias e muito mais.
O contrato é direto com a empresa. O valor a ser pago
é de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinqüenta centavos) por
pessoa. Serão montados estandes nos locais de trabalho e

O

no Sindifiscal para prestar informações sobre o plano e
para realizar as adesões.
Para conhecer a rede de convênios do VipCard e os serviços prestados pela Oral Saúde, acesse o site do Sindifiscal.
Brevemente os associados também poderão contar
com convênios com a empresa de telefonia móvel TIM e
com a rede de farmácias Alquimia.
Os associados também podem apresentar sugestões
de prestadores de serviços, basta entrar em contato com a
diretoria do Sindifiscal.
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Sindifiscal promove Curso de Direção
Defensiva para Associados

O

SINDIFISCAL no intuito de proporcionar maior
comodidade ao associado, promoveu junto com
a ESESP o curso de Direção Defensiva.
Este curso, que é obrigatório para renovação da Carteira de Habilitação, tem validade
de cinco anos. Quem participou ficará livre
desta obrigação quando renovar a carteira.
As vagas foram bastante disputadas e os participantes tiveram a oportunidade de adquirir
conhecimentos de prevenção contra acidentes
de trânsito e procedimentos de primeiros-socorros.
Foram duas turmas: uma com duração de
três dias (14 a 16/12) pela manhã e outra no dia
16/12 à tarde para aqueles que não tinham disponibilidade de horário.
“O curso foi muito útil, pois cumpriu duas
funções, informar sobre o comportamento do
motorista e do cidadão na direção defensiva e
nos primeiros-socorros. Além disso, tivemos a
oportunidade de reencontrar os colegas da ativa e aposentados. Na verdade foi uma grande
confraternização”, concluiu Mauro Deserto Braga, associado que participou do curso.
A contribuição da equipe da Esesp foi fundamental para o sucesso do curso. As diretoras
do Sindifiscal, Fátima e Marlene, destacam a dedicação da coordenadora Marise, da educadora Zorilda e da equipe de instrutores.
A intenção do Sindifiscal é promover em
2006 outros cursos e palestras que beneficiem
o associado. A diretoria conta com a colaboração do associado e abre espaço para sugestões.

Turma da manhã (14 a 16/12) do Curso
de Direção Defensiva

Instrutor demonstrando como socorrer
uma vítima em caso de acidente

Turma da tarde (16/12) do Curso de Direção Defensiva
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Balancete - Agosto 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
37.758,10
13.259,87
12.131,87
1.860,00
169.010,35

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Mensalidade Associados
Crédito Siafem
Crédito Rateio Intersindical
TOTAL

1.345,17
79.100,00
320,00
80.765,17

IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios
TOTAL

2.241,00
2.241,00

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

5.070,59
1.359,42
6.430,01

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
TOTAL

156,98
1.491,79
1.648,77

DESPESAS C/PESSOAL
Adiantamento a Funcionários
Assistência Médica
Contribuição Sindical
Salários
Vale Refeição
Vale Transporte
TOTAL

100,00
1.112,96
90,61
12.717,22
2.718,25
1.106,50
17.845,54

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Provisionais - P.F.

1.050,00

Serviços Provisionais - P.J.
TOTAL
DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Água
Aluguel de Imóveis
Combustivel
Condominio
Condução
Cópias e Autenticações
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesas C/Diário Oficial
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Grafica
Despesas C/Publicações
Despesas C/Veículos
Despesas Diversas
Despesas C/Bar Sede Social
Energia
Instalações
IPVA
Jornais e Revistas
Manutenção Máquinas/Equipamentos
Máquinas e Equipamentos
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Pedágio
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Repasse Coopfisco
Seguros
Serviços Administrativos
Taxas
Telefone
TOTAL

2.648,00
3.698,00
488,77
258,22
690,00
262,06
699,95
1.520,88
450,00
350,50
35,80
3.730,20
450,00
0,00
366,00
0,00
0,00
996,00
0,00
744,01
1.594,20
2.100,05
0,00
245,00
1.127,50
393,00
1.179,22
1.770,22
163,80
41,60
401,32
100,50
355,45
890,14
7.270,64
342,21
3.626,68
32.643,92

DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
600,00
Aluguel de Veiculos
3.470,00
Combustivel
1.089,42
Despesas C/Publicações
28.688,09
Despesas C/Pedágio
31,30
Refeições/Lanches
273,12
Despesa C/Sonorização de Eventos
600,00
TOTAL
34.751,93
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

649,59
649,59

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

104.000,51
30.777,98
976,40
12.131,87
1.980,00
149.866,76

TOTAL

249.775,52

Vitória-ES, 31 de Agosto 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 - Setembro 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
30.777,98
976,40
12.131,87
1.980,00
149.866,76

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Mensalidade Associados
Crédito Siafem
Crédito Rateio Intersindical
TOTAL
IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios
TOTAL

1.510,55
84.040,00
0,00
85.550,55
0,00
0,00

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

5.961,67
1.360,68
7.322,35

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
TOTAL

157,13
1.491,79
1.648,92

DESPESAS C/PESSOAL
Férias
Assistência Médica
Contribuição Sindical
Salários
Vale Refeição
Vale Transporte
TOTAL
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Provisionais - P.F.

657,96
1.112,96
90,61
12.830,63
5.447,85
1.125,20
21.265,21
379,96

Serviços Provisionais - P.J.
TOTAL
DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Água
Aluguel de Imóveis
Combustivel
Condominio
Condução
Cópias e Autenticações
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesa Viagens e Estada
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Grafica
Despesas C/Publicações
Despesas C/Veículos
Despesas Diversas
Despesas C/Bar Sede Social
Energia
Instalações
IPVA
Jornais e Revistas
Manutenção Máquinas/Equipamentos
Máquinas e Equipamentos
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Pedágio
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Repasse Coopfisco
Seguros
Serviços Administrativos
Taxas
Telefone
TOTAL

6.831,20
7.211,16
224,00
255,03
690,00
348,88
687,08
956,12
425,00
107,06
157,82
279,81
300,00
375,00
360,00
0,00
906,30
382,35
0,00
43,30
2.738,99
1.167,65
0,00
248,00
21,90
410,00
806,53
1.350,13
495,95
34,51
298,32
419,02
355,45
328,44
7.270,64
55,35
3.774,87
26.273,50

DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
Aluguel de Veiculos
Combustivel
Material de expediente
Despesas C/Publicações
Despesas C/Pedágio
Refeições/Lanches
Despesa C/Sonorização de Eventos
TOTAL

300,00
2.834,40
599,33
6,00
4.033,45
18,60
79,60
500,00
8.371,38

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

541,78
541,78

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

104.000,51
43.149,30
1.521,33
12.131,87
1.980,00
162.783,01

TOTAL

235.417,31

Vitória-ES, 30 de Setembro 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

AçãoFISCAL 107

VITÓRIA, SET/OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2005

13

Balancete - Outubro 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
43.149,30
1.521,33
12.131,87
1.980,00
162.783,01

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Empréstimo COOPFISCO
Mensalidade Associados
Crédito Siafem
Crédito Rateio Intersindical
TOTAL

5.100,00
1.828,79
79.060,00
320,00
86.308,79

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

4.766,32
1.377,54
6.143,86

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
I.S.S.
TOTAL

158,91
1.491,79
109,54
1.760,24

DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica
Contribuição Sindical
Salários
Vale Transporte
TOTAL

1.112,96
90,61
12.558,90
1.019,20
14.781,67

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Provisionais - P.F.

Serviços Provisionais - P.J.
TOTAL

10.668,64
11.698,64

DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Água
Aluguel de Imóveis
Combustivel
Condominio
Contribuição Fenafisco
Condução
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Rateios Intersindicais
Despesas C/Veículos
Despesas C/Estagiários
Despesas Diversas
Energia
Instalações
Jornais e Revistas
Manutenção Máquinas/Equipamentos
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Multas
Publicações A Gazeta
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Repasse Coopfisco
Taxas
Telefone
TOTAL

114,00
149,33
690,00
629,77
644,80
1.209,57
423,00
2.329,80
148,10
2.338,55
93,00
360,00
2.816,95
695,00
43,40
448,36
2.585,10
6.139,64
245,00
46,00
860,09
1.301,86
134,94
0,20
970,00
916,80
486,07
355,45
304,80
3.041,98
30.521,56

DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
200,00
Aluguel de Veiculos
1.650,00
Despesas C/Publicações
1.482,00
Despesas C/Pedágio
20,80
Despesa C/Sonorização de Eventos
900,00
TOTAL
4.252,80
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

476,46
476,46

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

104.000,51
58.192,42
3.151,77
12.131,87
1.980,00
179.456,57

TOTAL

249.091,80

Vitória-ES, 30 de Outubro 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

1.030,00

Balancete - Novembro 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
58.192,42
3.151,77
12.131,87
1.980,00
179.456,57

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Mensalidade Associados
Crédito Siafem
TOTAL

1.479,66
78.640,00
80.119,66

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

4.161,16
1.354,16
5.515,32

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Folha
IRRF S/ Salários
TOTAL

156,36
1.491,79
1.648,15

DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica
Salários
Vale Transporte
Vale Refeição
13° Salário
TOTAL

1.181,09
12.968,91
2.620,05
1.436,40
6.184,96
24.391,41

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

504,00
983,50
1.487,50

DESPESAS ADMINSTRATIVAS
Acesso a Internet
Assinatura SKY
Assitência Contabíl
Água
Aluguel de Imóveis
Combustível
Condomínio
Contribuição Fenafisco
Cópias e Autenticações
Condução
Correios
Despesa C/Floricultura
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Rateios Intersindicais
Despesas C/Estagiários
Despesas C/Pedágio
Despesas Diversas
Energia
Empréstimo COOPFISCO
Instalações
Impostos e Taxas
Jornais e Revistas
Material de Consumo
Máquinas/Equipamentos
Material de Escritório
Material de Higiêne e Limpeza
Reembolso Despesas/Viagens
Refeições/Lanches
Repasse Coopfisco
Serviços Adminstrativos
Taxas
Telefone
TOTAL

114,00
257,32
1.380,00
675,94
692,81
1.797,48
496,77
2.329,80
287,40
88,00
179,50
21,85
372,00
2.816,95
21,70
31,20
815,30
2.716,81
3.892,82
1.974,68
10,20
245,00
1.191,87
3.283,00
3.898,95
609,22
523,29
1.500,00
355,99
7.325,64
5,00
2.968,75
42.879,24

DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO SINDICAL
Aluguel Cadeiras/Mesas
Aluguel de Veículos
1.892,00
Combustível
217,00
Despesas C/Propagando/Publicações
22.326,16
Despesas C/Pedágio
10,40
Despesa C/Sonorização de Eventos
302,20
Refeições/Lanches
216,63
Revelações Fotográficas
68,60
TOTAL
25.032,99
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
TOTAL

505,99
505,99

Saldo Banco/Caixa
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

TOTAL

259.576,23
Vitória-ES, 30 de Novembrode 2005

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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Comissão de Justiça da Câmara
aprova PEC 441/2005
parecer favorável do deputado
Roberto Magalhães (PFL/PE),
relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, à
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
441/2005 foi aprovado no dia 01/11.
Agora será instalada uma Comissão Especial para emitir parecer sobre o mérito da
matéria. A PEC 441/2005, de autoria do senador Rodolpho Tourinho (PFL/BA), apresentada como condição para a votação da chamada PEC Paralela da reforma da Previdência (atual Emenda Constitucional nº 47), trata dos seguintes pontos: Subteto, Paridade
Pensão e Isenção parcial de contribuição para
previdência dos portadores de doença incapacitante.
A referida emenda, permite que se
crie, por iniciativa dos governadores, um
Subteto Único, que não poderá ser superior
ao subsídio do Desembargador de Justiça.
“Trabalharemos no sentido de conseguirmos este tão sonhado teto, já que o teto
de governador, que ora temos, não nos sa-

O

tisfaz, por ser um teto político e por isso
mesmo muito vulnerável”, informou a diretora da Federação Nacional do Fisco (Fenafisco), Maria Cristina Lima de Sousa.
Quanto à paridade, o texto da PEC 441/
2005, tem por objetivo corrigir uma injustiça
involuntária da Emenda Constitucional nº 47
(PEC Paralela), que limitou o direito à paridade plena somente às pensões derivadas
dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos beneficiados pela regra de
transição. Com esta nova PEC sana-se aquela injustiça e se garante, de forma explícita,
o direito à paridade plena também às pensões derivadas dos proventos de aposentadoria dos servidores que se aposentarem na
forma do caput do artigo 6º da EC 47, ou
seja, com a nova idade mínima (60/homem
e 55/mulher), com o tempo de contribuição
completo (35/homem e 30/mulher) e 20 anos
de serviço público.
Os servidores inativos e os pensionistas
da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios, incluídas suas autarquias e

fundações, em gozo de benefício em 6 de
julho de 2005, desde que portadores de
doença incapacitante, nos termos de lei, somente contribuirão para o regime próprio de
previdência na parcela de seu provento que
exceder ao valor de R$ 5.336,30. Ou seja,
fica isento até o dobro do teto do regime
geral (R$ 2.668,15 x 2). Com base no parágrafo 18, do artigo 40 da Constituição, com
a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 47/2005, o Governo Federal já vem aplicando essa isenção aos aposentados por invalidez ou com base em moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, tais como as listadas no parágrafo 1º do
artigo 186, da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único).
Assim como as regras da Emenda Constitucional nº 47/2005 (PEC Paralela), as mudanças propostas pela PEC 441/2005 entrarão em vigor na data de publicação desta
Emenda Constitucional, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2004.
Fonte: www.diap.org.br

PEC 441/2005
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Disciplina a fixação do limite remuneratório para os
agentes públicos dos Poderes Legislativo e Executivo dos
Estados e do Distrito Federal, determina a aplicação do
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de
2003, às pensões derivadas dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da mesma Emenda, e disciplina a
forma de contribuição dos servidores portadores de doença incapacitante para o custeio da Previdência Social.
Art. 1º O inciso XI do art. 37 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.37......................................................................................................
XI – observado o disposto nos arts. 21, XIII e XIV; 22, XVII; 27,
§ 2º; 28, § 2º; 29, V e VI; 32, § 3º; 37, X; 39, § 4º; 49, VII e VIII;
e 142, VIII, não poderão a remuneração, o subsídio, os proventos
de aposentadoria, ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, detentores de mandatos eletivos,
membros, servidores e pensionistas:a) de qualquer dos Poderes e
do Ministério Público da União exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;b) do Poder
Judiciário e do Ministério Público dos Estados exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Desembargadores do respectivo Tribunal
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento do subsídio mensal do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se esse limite aos Procuradores e Advogados dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, organizados em carreira, e aos
Defensores Públicos;c) do Poder Executivo dos Estados e do Distri-

to Federal exceder o subsídio mensal do Governador, ou, na forma
da Lei, respectivo valor de referência, não inferior a esse subsídio,
nem superior ao subsídio mensal do Desembargador do respectivo
Tribunal de Justiça, estabelecendo-se, em seu âmbito, mediante
lei de iniciativa do Poder Executivo, como limite, o disposto na
alínea “b” deste inciso;d) do Poder Legislativo dos Estados e do
Distrito Federal exceder o subsídio mensal dos Deputados Estaduais e Distritais, facultando-se estabelecer, em seu âmbito, mediante lei, como limite, o disposto na alínea “b” deste inciso;e) dos
Poderes do Município exceder o subsídio mensal do Prefeito, ou,
na forma da Lei, respectivo valor de referência, não inferior a esse
subsídio, nem superior ao subsídio mensal do Desembargador do
respectivo Tribunal de Justiça, facultando-se estabelecer, em seu
âmbito, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, como limite,
o disposto na alínea “b” deste inciso;...................” (NR)
Art. 2º Aplica-se o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, às pensões derivadas dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos que se aposentarem na forma
do caput do art. 6º da mesma Emenda.
Art. 3º Os servidores inativos e os pensionistas da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, portadores de doença incapacitante, na
forma da lei, em gozo de benefícios na data de publicação da
Emenda Constitucional nº , de 2005, contribuirão para o custeio
do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal na forma
prevista em seu § 21.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos à data da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Senado Federal, em de de 2005
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
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Destaques
ossos sinceros agradecimentos ao colega Vandir de Souza, pela
presença constante em todas as lutas do Fisco, em especial na
finalização do Projeto de Lei nº 43/05, com apresentação de
emenda na Assembléia Legislativa.
Na oportunidade desejamos um Feliz Aniversário (16/12) e esperamos
ter você junto a nós por muitos anos.
Agradecemos também aos colegas Joel Salomão e Rogério Zanon, que
em parceria com os diretores do Sindifiscal, ajudaram, e muito, na criação
do novo modelo de remuneração do Grupo TAF. Foi mais de um ano, desde
o Projeto Conptaf (arquivado), até a elaboração e redação final do Projeto
Subsídio. Foram dezenas de cálculos, simulações e reuniões. Mas o fim
compensou os meios. Um abraço especial aos dois colegas, um obrigado da
Categoria e o agradecimento especial da Diretoria a todos os colegas que de
qualquer forma participaram do processo. Valeu a nossa hora.
Em tempo: reconhecimento ao trabalho do matemático Walker Ricardo –
Valeu garoto!

N

Rogério Zanon

Vandir de Souza

Joel Salomão

2005: Um Novo Marco
Nossa história, que teve inicio, em
1984 para aqueles que ingressaram no
concurso público anterior ao de 2002,
em 2005 para os últimos concursados,
e muitos anos atrás para os que já compunham o nosso quadro, foi e está sendo construída em cima de muita luta,
abnegação e dos movimentos puxados
pela nossa antiga AFES, por valorosos
companheiros, que já vislumbravam
que o futuro dependeria da participação e envolvimento de cada um para
construir uma unidade que conduziria
as soluções e o bem estar de todos.
Assim no decorrer dos anos, movi-

mentos espontâneos ou provocados foram
surgindo na busca incessante de melhorias em nossas condições de trabalho e salário. Surgiu a primeira Grande Mobilização em 1988, tendo como marco uma
Greve histórica de toda a categoria.
O movimento repetiu-se em 1992
com quarenta e três dias de paralisação.
Vitórias e Derrotas.
Avançamos no tempo, chegando a
2005. Na era da informática e de juízes
ligeiros mais uma vez estamos em luta.
Neste período temos demonstrado todo
o nosso amadurecimento, com união e
participação efetiva de todos, em nove

assembléias gerais, durante o transcorrer do ano que se encerra, e também a
perspicácia para enfrentar os novos tempos, em frentes políticas e jurídicas.
O que nós, enquanto diretores da
entidade que representa os Auditores
Fiscais e Auxiliares Fazendários, podemos afirmar é que estamos prontos para
a luta. É este o nosso sentimento em
relação à nossa categoria.
O que fica para 2006 é a esperança de melhorias e a certeza da nossa
disposição de lutar por nossos objetivos.
A DIRETORIA
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Taxação dos
Inativos na OEA
o dia 14/10, a diretora da Fenafisco Maria Cristina Lima
de Sousa, reuniu-se com os
aposentados no Auditório da
Assembléia Legislativa para falar sobre
o andamento da Ação contra Taxação
dos Inativos na OEA.
A diretora enviou e-mail para diretoria do Sindifiscal para informar o andamento da ação:
“O Dr. Luis Afonso, nosso advogado, nessa causa, chegou de Washington e nos informou que anexou a petição do Sindicato do Espírito Santo e
de outros estados, ao processo que
temos junto à Comissão de Direitos
Humanos da O.E.A. Além de frequentar às sessões da Comissão, protocolou

N

a petição em que deu ênfase à gravidade, à relevância, e à urgência de
nossa Denúncia, protocolada sob o indicativo P664-05. Reiterando o conteúdo da petição, solicitou que a Comissão seja instalada para apreciar
nossa Denúncia com a celeridade que
o caso requer.
Explicou também que os inativos
estão sofrendo substanciais restrições
em seu meio de sustento e salientou
que muitos têm idade avançada e por
isso temos tanta urgência. Nosso caso
esta sendo visto com simpatia, breve
será escolhido o relator e temos muita
esperança de um julgamento favorável
a nós, nessa Suprema Corte de Justiça”,
informou a diretora.

Diretora da
Fenafisco: Maria
Cristina Lima de
Sousa

Reunião da diretora da Fenafisco
com os aposentados

Presença expressiva de dirigentes sindicais do Fisco de todo Brasil
no Espírito Santo, no período de 12 a 14 de outubro, discutindo
entre outros temas a situação do Fisco capixaba.
O Espírito Santo sediou pela primeira vez a reunião do Conselho
Deliberativo da Fenafisco e o Seminário “A Nova Administração
Tributária: Um Preceito Constitucional”.
A intensa participação da categoria nos atos públicos e nas Assembléias.

In

Adesão ao movimento reivindicatório da categoria pelos comissionados.
Auditores Fiscais reconhecem a importância dos Auxiliares Fazendários e apóiam as reivindicações salariais e estruturais da função.
Participação do presidente da Assembléia Legislativa César Colnago
e do deputado estadual Cláudio Thiago como interlocutores junto
ao Governo do Estado.
Intensificação da campanha maciça de valorização do fisco brasileiro em 2006 pela Fenafisco com a participação dos sindicatos.
Perde a Sefaz e ganha o Tribunal de Justiça! Parabéns aos colegas
Auxiliares Fazendários Fabrício Admiral Souza, 1º lugar no cargo
Oficial de Justiça e Moane Ferreira Coelho Pimentel, 1º lugar no
cargo de contadora do Tribunal de Justiça.
A participação dos músicos Walter Campos (Fiscal), Jovaldo Guimarães e Samir, na abertura do Seminário.

Desejamos a cada um de
vocês um Natal repleto de
amor e paz em seus corações....
Que a despedida de 2005
aconteça com muita gratidão
e alegria e que 2006 lhes
chegue farto em bençãos,
saúde e realizações.

A realização do curso de direção defensiva para os associados.

Out

Estrutura deficitária dos Postos Fiscais de fronteira.
Suspensão da Greve pela Justiça Estadual em 31/10/2005. Mais
uma vez, o juiz Rodrigo Cardoso de Freitas, em tempo recorde,
decidiu o mérito da ação ordinária interposta pelo Governo contra
o movimento de Greve do Fisco.
Não realização da ascensão em 2005.
Falecimentos: Jomar Machado Jardim e Antônio Carlos de Andrade.

Com carinho

