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O VII Encontro dos Fazendários do Recife reuniu mais de 80 servidores. Promovido 
pelo Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem), o evento aconteceu de 9 a 11/11, 
no Hotel Portal de Gravatá. A mesa de abertura contou com a presença do 
presidente do Afrem, Fábio Macêdo; do secretário-geral do Sindicato, João 
Antônio Victor de Araújo, e do secretário execu�vo de Tributação, Prosperino 
Sarubbi.

O presidente do Afrem, Fábio Macêdo, lembrou que a categoria está mais 
unida. "Há muito tempo não �nhamos tantos auditores e analistas de finanças 
públicas filiados ao sindicato. Hoje podemos notar na categoria o 
entendimento de que unidos somos muito mais fortes".

Ele explicou que a união é imprescindível, em especial por conta dos desafios que estão pela frente. 
"Temos ciência de que precisamos evoluir nos métodos de fiscalização tributária. Sabemos, por outro 

lado, que nada poderemos fazer sem uma melhora drás�ca nos sistemas de informá�ca. Sabemos também que é necessário ter 
uma especial atenção no que tange ao controle interno. De nada adianta arrecadar se os recursos forem mal aplicados. 
Entendemos que em ambas searas o quadro fazendário tem muito a contribuir, como, aliás, historicamente já o fizeram", 
enfa�zou.

O VII Encontro dos Fazendários do Recife debateu a Proposta de Emenda 
Cons�tucional (PEC) nº 186, que trata sobre a Lei Orgânica da Administração 
Tributária (LOAT). O presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de 
Tributos Municipais (Fenafim), Carlos Cardoso Filho, falou sobre a PEC 186 e as 
ações da Fenafim, em Brasília.
Ele mostrou que o fisco é importante para o ente público, para a sociedade e para 
os empresários. "O fisco organizado pode combater a corrupção e a LOAT trará 
menos custo contábil, jurídico e administra�vo aos contribuintes de direito, 
trazendo a jus�ça fiscal".

PEC 45 - Logo depois, Ana Júlia Cavalcan� Ferreira, auditora do Tesouro Municipal, apresentou o tema sobre a PEC nº 45. No 
município do Recife, o controle interno já é, há muito tempo, desempenhado por órgãos de natureza permanente e 
exercido por servidores organizados em carreiras específicas.

"A PEC 45/2009 é importante para o fortalecimento desses controles como sistema, em todos os entes da federação. 
E o Recife é um dos precursores no assunto: implantou sistema de controle interno em 1983 e tem, no quadro de 
Auditores do Tesouro Municipal (ATM), a sua categoria pioneira concursada nessa área, desde 1987. Criou a 
Controladoria em 2011,     estruturando-a a par�r da auditoria interna, há décadas existente. A atuação dos 
ATMs, portanto, vem sendo fundamental nos controles internos em nosso Município, em todos esses 
anos", enfa�zou Ana Júlia. 
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No segundo dia do VII Encontro dos Fazendários do Recife, o 

secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas, abriu a mesa de 

debates. Ele abordou a importância da categoria se atualizar e trouxe um 

panorama econômico da atualidade. "O momento é de turbulência e 

incerteza. O cenário econômico tem há dois anos o PIB nega�vo e temos uma 

economia que depende do Governo Federal. Neste momento, a cria�vidade 

é a mãe das dificuldades. Desejo que vocês possam realizar as ações da 

máquina pública com eficiência".

Cada servidor responsável pelos departamentos apresentou suas áreas e as 

novidades do setor. O gerente-geral de Tributos Mercan�s, Jonas Melo, 

explicou como funciona a Rede Simples, com a abertura da empresa on line 

para 2017; o Sicase, o Simples Nacional e a auditoria cadastral. 
"A novidade do Sicase é que o ISS dos serviços cartorários agora é repassado 

automa�camente para a PCR, através de um convênio firmado com o 

Tribunal de Jus�ça de Pernambuco", explicou Melo.

Apresentado por Kilma de Sá Carneiro, a Unidade de Tributos Mercan�l 

(UTM) teve seu organograma discriminado e mostrou as atualizações e 

melhorias desenvolvidas, com ações previstas para o ano que vem.  A 

fazendária falou como funciona na prá�ca a administração de cadastro 

mercan�l. "Apesar da crise pela qual passa o país, �vemos um resultado 

muito bom este ano".

Ao mostrar como funciona o setor de Cadastro Mercan�l, Rejane Sarubbi 

disse que a unidade conseguiu incluir 2.520 empresas clandes�nas no 

cadastro, com o cruzamento da base de dados da Jucepe, Receita Federal e 

Sefaz/PE. "Conseguimos também fazer baixas mercan�s de 30 mil empresas, 

de um total de 230 mil, ou seja, 13%, e também estamos com um novo 

sistema de tributação de autônomos". 

A Assistência de Processos Fiscais foi explanado por Fabiana Regueira. Ela 

falou das ações e melhorias desenvolvidas nas análises dos processos fiscais 

e seus resultados. "Conseguimos concluir 3 mil processos de baixa de 

empresas sem débito no PPCA". 

Fá�ma Rossiter apresentou a Assistência de Nota Fiscal 

de Serviço eletrônica (NFSe). Ela vem sofrendo atualidades e 

ganhando a novos usuários. "Fizemos a expansão do uso do 

sistema de NSFe e houve a mudança da regra do 

cancelamento/subs�tuição da NSFe. Também fizemos 

atualização do material informa�vo, atendimento 

e treinamento de usuários". adstritos ao 

exercício de funções inerentes ao topo da hierarquia  

administra�va.
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Cássia Maria Sales de Sá Carneiro, da Unidade de Fiscalização Tributária 
(UFT), apresentou os projetos de fiscalização, suas respec�vas equipes de 
trabalho e o total de ISS recolhido por projeto. "Hoje temos um novo modelo de 
fiscalização por segmentos econômicos. Precisamos resignificar o papel do 
auditor". 

O gerente-geral de Tributos Imobiliários, Jorge Oliveira, e os auditores Anderson Ferraz, Hélio Max e 
Manfredo Sarda mostraram a atuação da Unidade de Tributos Imobiliários (UNTI). Oliveira citou as 
ações no cadastro, que são a Engefoto e  o Projeto do Valor do Metro Quadrado de Construção (Vu) ; 
as ações no ITBI, rela�vas à inferência do valor imobiliário do imóvel e a declaração dos cartórios de 
registro de imóveis para atualização do cadastro imobiliário, além da nova Cer�dão da Dívida A�va 
(CDA). 

Anderson Ferraz retratou as inovações na área da UNTI, na divisão de ITBI. Ele apresentou a proposta 
ideal, que seria a unificação das bases cadastrais que servirão ao cálculo ao IPTU e ao ITBI, e a dotação de 
caráter técnico-cien�fico às avaliações imobiliárias, obje�vando a qualidade da base de cálculos.

Hélio Max relatou os desafios das regiões adensadas com relação aos métodos de valor dos 188.348  
apartamentos no Recife e suas microrregiões, além de outros métodos para casa e terrenos. Manfredo 
Sarda relatou sobre o Projeto do Valor do Metro Quadrado de Construção (Vu) e sua tabela.

Manfredo Sarda também apresentou o levantamento aerofotogramétrico, onde os lotes são fotografados 
geograficamente.

A gestora da Unidade de Atendimento ao Contribuinte (UnAC), Cris�na Machado, mostrou como funciona 
a unidade, incluindo o plantão fiscal, o callcenter, entre outros, totalizando 94 pessoas. "A missão da UnAC 
é atender o contribuinte com agilidade, segurança e eficácia, no conforto do seu lar, escritório ou em 
qualquer lugar do mundo, de forma virtual".  

Arrecadação do Tributos, expedição de cer�dões de débitos, cobranças e processos correlatos foi 
abordado por Betânia Camarão. "Queremos mostrar o novo, como por exemplo indicadores de 
arrecadação. Emi�mos dois milhões de documentos recentemente. Queremos mostrar para vocês 
o quanto é importante trabalhar com indicadores", argumentou. 
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O esquecimento eloquente do combate à sonegação nas propostas de 

reformas cons�tucionais demonstra que não há interesse em promover 

uma melhor distribuição da carga tributária, hoje suportada 

basicamente pela classe média assalariada, nem de melhor aparelhar o 

fisco. Muito pelo contrário. O subs�tu�vo ao Projeto de Lei Federal nº 

6864/16 é uma tenta�va de desvalorizar a carreira fiscal e apresenta um 

exemplo perigoso para todos os fiscos do Brasil. O texto prevê uma 

divisão de competências historicamente pertencentes ao cargo de 
Auditor Fiscal com outras carreiras.

A intenção parece evidente: enfraquecer o fisco.  Fica mais fácil manipular a execução de a�vidades de Estado através do 

compar�lhamento de atribuições entre diversas carreiras, boa parte delas sem a capacidade técnica necessária.  

A situação está tão grave que boa parte dos auditores com décadas de serviço à Receita Federal do Brasil estão prestes a 

entregar os seus cargos comissionados e funções gra�ficadas.

Não se pode aceitar o par�lhamento ou deslocamento de competências tradicionalmente exercidas para outras carreiras. Não 

se trata de um mero embate corpora�vista, mas da preservação do interesse público, tanto primário quanto secundário.

Direção Afrem Sindical

A Crise na Receita Federal
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