
Os 5570 municípios do Brasil, os 27 estados do País e a União sofrerão um grande 

impacto com a nova Reforma Tributária. Para debater sobre o tema, o Sindicato dos 

Fazendários do Município do Recife (Afrem Sindical) convidou o auditor do município 

de São Paulo, Cássio Vieira. Ele está atualmente coordenando a Reforma Tributária 

pela Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim), e 

tem informações sobre a criação do Superfisco.

Para quem ainda não sabe, o Superfisco é uma idealização do relator da Reforma 

Tributária, deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB). O projeto já está em discussão 

nos setores organizados da sociedade civil. Parlamentar veterano, com sete mandatos, 

e ex-secretário da Fazenda do Paraná, o tucano foi relator da Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas e é defensor da simplificação dos tributos.

Cássio Vieira explicou que a Reforma Tributária tem como pressuposto uma 

racionalização do Sistema Tributário Nacional (STN). “O deputado Hauly gostaria que as administrações tributárias dos estados e 

municípios fossem integradas para arrecadação de um futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA).  É como se fosse uma autarquia 

com gestão compar�lhada por estados e municípios. Por outro lado, tanto a Fenafim como a Fenafisco estão debatendo qual seria a 

melhor estrutura para atender aos interesses dos fiscais municipais”, argumentou Vieira. 

Ao falar do cenário econômico e social brasileiro, ele explicou que a instabilidade está presente. “Não sabemos se o presidente será 

o mesmo amanhã, estamos com uma alta instabilidade no Brasil. Não sabemos para onde o País está indo. Não sabemos como serão 

as forças no Congresso Nacional. Então, a par�r daí, colocamos a cabeça num buraco como avestruz e deixamos o trem passar ou 

negociamos para que a reforma não nos afete? Mais preocupante ainda foi o que disse o deputado: Vamos acabar o ISS, vamos 

ins�tuir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), vamos passar o IVA para o Superfisco”.

Ele relatou que a deliberação da Fenafim foi a de conversar com o deputado, esclarecer sobre as a�vidades dos fiscos nos municípios 

e sua importância. “Se com o ICMS arrecadam-se 400 bilhões, nós com o ISS, arrecadamos R$ 60 bilhões. Então, não é insignificante 

a nossa par�cipação no bolo do IVA. E qual foi o nosso discurso, que a Fenafim fez ao deputado? Nós não conhecemos ainda sobre o 

que é o Superfisco, mas temos uma série de restrições com relação ao IVA, mas caso o ISS venha a ser ex�nto, uma coisa tem que ser 

bem clara:  nós fiscais do ISS temos que ser aproveitados. Nós não podemos ser uma carreira em ex�nção”. 

Cássio Vieira conta que a Fenafim optou por negociar com o deputado, que propôs que a en�dade se aproximasse do debate sobre o 

Superfisco e da Reforma Tributária e pediu auxílio na elaboração do desenho do Superfisco. “Isso pra nós foi uma vitória 

significa�va. A gente poderia ser informado o que seria o Superfisco pelo Diário Oficial. E mais: seriam realocados os fiscais do ISS 

para outros locais que não saberíamos quais seriam”. 

Ele disse que o deputado Hauly recebeu muito bem a en�dade para par�cipar das discussões da reforma e da criação do Superfisco. 

“Ele poderia muito bem dizer que esse é meu projeto de reforma e espero que vocês tenham boa sorte. Mas não foi assim. Ele falou: 

quem é que entende de fiscalização de bancos, de serviços de construção civil, de serviços de tecnologia da informação, planos 

médicos? Então, ele entendeu que não seria inviável o nosso aproveitamento no Superfisco”.
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Ao par�cipar do debate sobre a Reforma 

Tributária e o Superfisco, o presidente da 

Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de 

Tributos Municipais (Fenafim), Carlos 

Cardoso, disse que a en�dade tentou se 

adiantar aos acontecimentos. “Quando surgiu 

no front a possibilidade de uma Reforma 

Tributária, principalmente num momento 

como esse de re�rada de garan�as, de 

definhamento do estado brasileiro, a Fenafim 

foi ao deputado Hauly, para garan�r que a 

Fenafim par�cipasse do Projeto, ou seja, da discussão.

“É muito melhor par�cipar do que receber uma surpresa depois. O cenário é preocupante 

demais porque mostraram a possibilidade de criação do Imposto sobre Valor agregado (IVA), que 

assimilaria o Imposto sobre Serviços (ISS), deixando os municípios sem essa receita”, informa ele. 

Carlos Cardoso reforça que a en�dade não queria que a reforma fosse discu�da no atual cenário 

polí�co brasileiro. “Este momento é de re�rada de direitos, de �rar o estado da economia, um 

estado mínimo mesmo. Então, se �véssemos que escolher esse não seria o momento. Ainda que 

ela (a reforma) vá com uma redação boa - que essa é nossa proposta - que vá coerente. É 

necessário acabar com essa distorção que é a concentração da tributação estar no bolso de quem 

ganha menos, pois aqui no Brasil é muito perverso esse efeito. A tributação está no consumo e na 

folha de salários, deixando todo o patrimônio e a renda. Ela precisava ser mais justa. Não é num 

momento como esse que irão pensar nisso”.

Ele informa que foi nesta perspec�va e com base na necessidade de discussão que a Fenafim 

indicou Cássio Vieira para par�cipar das discussões com a Câmara Federal. “Nesse momento de 

crise, de tensão entre poderes, onde houve mudanças na lei trabalhista, etc, pensamos que 

�nhamos que par�cipar desse processo”. 

Cardoso falou que também foi convidado para par�cipar das negociações sobre a reforma o 

fazendário Paulo Eugênio, do município de Jaboatão dos Guararapes, integrante de municípios 

que não são de capital. Ele irá integrar a discussão da Comissão de Elaboração da Proposta de 

Reforma Tributária. A comissão é formada pela Fenafim, Fenafisco e a equipe do deputado Hauly. 

Fenafim: é melhor par�cipar das discussões sobre a 
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para criação da Reforma Tributária



Na visão de Cássio Vieira, a Reforma Tributária é importante para ter uma racionalização das 

Administrações Tributárias. “Se você �vesse nas diversas administrações tributárias dos municípios, 

dos estados e da União, ou seja, todas compar�lhando os mesmos sistemas, com os mesmos bancos 

de dados, teríamos um aumento da eficiência dessas administrações tributárias na hora de 

buscar os sonegadores de impostos. Teria essa troca de informações”, reforça. 

Ele enfa�za que a Reforma Tributária que se pretende no Brasil obje�va 

fazer com que haja um ambiente empresarial mais compe��vo, mais atra�vo 

para o inves�dor, um sistema menos regressivo do que ele é hoje, e um fisco 

mais eficiente. “Agora, ao lado de tudo isso, teria que ter uma transparência maior dos atos da administração tributária”, 

pontuou.

Fenafim - Pressupostos de uma Reforma Tributária 

Deve-se:
  a) assegurar recursos aos entes federados compa�veis com suas atribuições

 b)propiciar um ambiente econômico que favoreça o empreendedorismo, com mais transparência e 

segurança  jurídica, e, ao mesmo tempo, combata a evasão fiscal e a concorrência desleal
 c) oferecer um sistema tributário menos regressivo e mais equita�vo
 d) prever estruturas administra�vas que permitam uma maior eficiência ao Fisco, sem, contudo, 

ferir a autonomia dos entes federados

Estruturas administra�vas do Fisco 

É fundamental a integração das administrações tributárias para a eficiência na arrecadação.

Em uma reforma tributária deveria-se observar e respeitar a “exper�se” e o “know-how” 

desenvolvidos por cada Fisco.

Nesse sen�do, especificamente quanto ao ISS, deve-se considerar que, nos úl�mos 30 anos, em alguns municípios, foram 

estruturadas administrações tributárias onde capacitaram-se recursos humanos e desenvolveram-se, sistemas e 

metodologias para a tributação de bancos, serviços de tecnologia de informação, construção civil etc. Tais recursos, tanto 

humanos como tecnológicos, devem ser aproveitados em uma Reforma Tributária.

Integração do ISS ao ICMs 

Caso o ISS venha a ser integrado ao ICMS e incorporado em um IVA Nacional, entendemos que deveria haver 

um período de transição de alíquotas “fase in/ fase out” com os atuais impostos, gerenciado pelo Fisco, sem 

majoração de carga tributária individual

A capacidade de fiscalização do novo tributo deveria ser conferida aos auditores-fiscais estaduais e aos 

auditores-fiscais de administrações tributárias municipais estruturadas

Conheça a Proposta de Reforma Tributária, sob a ó�ca da Fenafim   
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De tempos em tempos, a Lei Orgânica de qualquer município precisa de 

mudanças. Desta vez, o vereador Carlos Gueiros assumiu a relatoria do 

projeto de revisão desta lei no Recife. Em entrevista ao Jornal Fazendários 

em pauta, o parlamentar detalhou a importância da medida. 

Atualmente, Gueiros é o primeiro vice-presidente do Poder Legisla�vo 

Municipal do Recife e presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico. Natural de Recife, bacharel em ciências da Administração e 

Contábeis, o parlamentar tem no seu capital polí�co sete mandatos na 

Câmara do Recife e é considerado polí�co Ficha Limpa. 

Para o parlamentar, os acontecimentos da atualidade e a evolução dos princípios e direitos das pessoas são os principais mo�vos 

de uma revisão cons�tucional da Lei Orgânica. “O Recife não pode e nem deve ficar à margem dessas mudanças e, tão pouco, 

manter em sua Cons�tuição textos revogados ou mudados por legislações superiores, sob pena de recair sobre os legisladores 

municipais, o conceito nega�vo da falta de zelo pelo que lhes compete”.

Ele explica que a atual Lei Orgânica do Recife (LOR) foi promulgada em 1998 e relata que desde então, várias alterações foram 

introduzidas nas legislações federais e estaduais, hierarquicamente superiores. “É impera�vo que seja feita a atualização 

correspondente na nossa Lei Orgânica. Por oportuno, atualizações conjunturais devem também constar do mandamento maior 

do município, adequando-o às realidades e momentos atuais”.

O vereador fez uma avaliação crí�ca do atual cenário polí�co brasileiro. “O Poder Polí�co brasileiro, em nível federal, estadual e 

municipal, está degradado, desacreditado e desmoralizado pelas desones�dades pra�cadas pela maioria dos seus membros. 

Todavia, é necessário registrar exceções de polí�cos que se mantêm dentro dos princípios é�cos e morais necessários em todas 

as a�vidades”. 

Ele reforçou que todos são responsáveis pela condução dos bons e dos maus polí�cos ao poder. “Cabe-nos a responsabilidade 

de manter a nossa democracia, amadurecendo com os atuais acontecimentos para melhor escolher os nossos futuros polí�cos. 

A democracia brasileira está solidificada, mas o seu sistema polí�co está fragilizado, desatualizado, viciado e sem condições de 

assim con�nuar. Urge uma grande reforma nesse sistema, incluindo-se nela a verdade eleitoral, com a qual seriam eleitos os 

mais votados individualmente, bem como a diminuição do número de par�dos e dos componentes dos poderes legisla�vos, por 

exemplo”.

Ao abordar seus projetos e ações na Câmara do Recife, Gueiros avalia que tudo que fez tem relevância. “Tenho como 

importantes todas as minhas ações desenvolvidas no exercício da minha a�vidade parlamentar. Não enxergo em nenhuma 

delas, uma maior e outra menor. Há 25 anos, então empresário, sen� necessidade de par�cipar da vida polí�ca do meu Recife 

para contribuir com os meus conhecimentos de formação profissional e a experiência empresarial, na elaboração das polí�cas 

públicas, aproximando mais os interesses públicos e empresariais, para melhoria das condições de vida dos recifenses”.

Ele citou que seus projetos foram e são sempre nas áreas de geração de emprego, de melhoria quan�ta�va e qualita�va da 

oferta pública de educação e de saúde dos munícipes. “Tudo isso realizo sem olvidar de opinar e par�cipar nos meus limites 

cons�tucionais, na elaboração de justas e atuais leis tributárias”.

Vereador Carlos Gueiros explica a importância da revisão da Lei Orgânica do Recife

Carlos Gueiros: Recife precisa atualizar 
a Lei Orgânica


