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Com a presença de 140 pessoas de diversos fiscos 

municipais do Brasil, Aracaju sediou, nos dias 15 e 16 de 

junho, o II Encontro Regional Nordeste da Federação 

Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais 

(Fenafim). O evento aconteceu no Aquarios Praia Hotel.

Os debates envolveram diversos temas de interesse dos 

auditores fiscais como, por exemplo, as prerroga�vas do 

fisco, as inovações na administração tributária municipal e 

as reformas previdenciária e tributária, sendo estes dois úl�mos os que mais despertaram interesse do público. “A preocupação 

quanto a estes temas é tão grande que fiscos não integrantes da nossa região marcaram presença como os de São Paulo, Curi�ba 

e Rio de Janeiro”, informou o secretário-geral do Afrem Sindical, João Victor de Araújo. 

O evento contou com um par�cipante de destaque: o deputado federal Luiz 

Carlos Hauly (PSDB), que é o relator escolhido para o projeto de Reforma 

Tributária. 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.

O presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 

Municipais (Fenafim), Carlos Cardoso, presidiu os trabalhos. Par�ciparam 

do evento diversas autoridades federais, estaduais e municipais, dentre as quais o deputado André Moura (PSC-SE), líder do 

Governo na Câmara Federal;  o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo; o presidente da 

Associação Brasileira das Secretarias de Finanças de Capitais (Abrasf) e secretário de Finanças de Fortaleza,  Jurandir Gurgel;   o 

secretário de Finanças de Aracaju, Jeferson Dantas Passos;  o presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de 

Estado (Conacate), Antônio Carlos Fernandes Jr; e o presidente da Central Pública, Nilton Paixão.  

Sobre a Reforma Tributária, o presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo, explica que a en�dade vem acompanhando de perto. 

“O nosso sindicato, juntamente com a Fenafim, vem acompanhado o andamento da Reforma Tributária. Tanto é assim que 

graças a ação da nossa Federação e de diversos sindicatos, dentre os quais o Afrem, conseguiu-se convencer o deputado Hauly no 

sen�do da inclusão dos auditores municipais no Superfisco (na proposta originária, apenas os auditores estaduais o 

integrariam). O importante é garan�r que, caso a PEC venha a ser promulgada, não haja prejuízo nem para o auditores no 

exercício do cargo nem para os atuais aposentados”.
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 O presidente da Federação Nacional 
dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais 
(Fenafim), Carlos Cardoso, fez um balanço 
posi�vo do Encontro Regional Nordeste da 
Fenafim, em Aracaju. “Foi um momento 
i m p o r t a n t e  p a ra  r e a fi r m a r  o  p a p e l 
cons�tucional do Fisco na defesa da receita 
pública, que precisa custear todos os serviços 
essenciais e polí�cas de inclusão social”.

 Ele acrescentou que a pauta também priorizou palestras e debates que ajudam a entender 
melhor as propostas que pretendem destruir as garan�as previdenciárias e trabalhistas, bem com, 
alterar o Sistema Tributário Nacional.

 Carlos Cardoso destacou que o evento conseguiu juntar diversas en�dades sindicais, 
congregando a Federação (Fenafim), a Confederação  Nacionaldas Carreiras Típicas de Estado 
(Conacate) e a Central Sindical dos Servidores (Pública). “Foi uma oportunidade que serviu para 
aprofundar a análise acerca das ameaças aos servidores, ao serviço público e à sociedade, bem como, 
para intensificar e aprimorar os passos que vêm sendo dados em resposta a essas ameaças”. 

 Ele enfa�zou que mesmo ocorrendo em época de feriado, mais de 140 integrantes dos Fiscos 
de municípios das cinco regiões do Brasil lotaram o auditório e par�ciparam de palestras e debates,  
entre eles o presidente do TCE-SE, o presidente da Abrasf, diversos secretários de finanças, jornalistas, 
contadores e advogados. “Esse II Encontro Regional Nordeste da Fenafim vai virar modelo para as 
demais regiões e para o Congresso Nacional da Federação”. 

Carlos Cardoso: evento reafirma papel cons�tucional do Fisco
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O presidente do Sinaf, Carlos Trindade, juntamente com a delegação do Afrem Sindical. Na sequência, Fabio Macêdo,
José Anchieta, Kilma Sales, Márcia Montezuma, Fabiana Cor�zo, Fá�ma Rossiter, Jane Maria, Fá�ma Lima, Harly Nunes,
João Victor e Albano Rocha.    



 O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife, 
Fábio Macêdo, apresentou trabalhos em dois blocos. No 
primeiro, ele discorreu sobre a nova Taxa de Coleta, Remoção e 
Des�nação de Resíduos Sólidos Domiciliares e no segundo 
sobre a Reforma Previdenciária. “No que diz respeito à questão 
previdenciária, houve unanimidade dentre os par�cipantes do 
encontro quanto aos absurdos e injus�ças que estão presentes 
no projeto. Isto porque, em diversas situações, aquele que 
contribuiu mais e por mais tempo vai perceber um bene�cio 
menor”, explicou.  

 Se houve posição unânime da plateia quanto à Reforma da Previdência, isto não ocorreu no que tange à Reforma 
Tributária.  O deputado Hauly defendeu a Reforma Tributária com veemência. A sua posição foi corroborada pelo deputado 
André Moura, que destacou que a proposta conta com o apoio do presidente da República. O texto, que está sendo formatado 
em Brasília com a par�cipação de representantes da Fenafim, prevê a ex�nção do ISS, do ICMS e do IPI. No seu lugar viria o 
Imposto Sobre o Valor Agregado (IVA). 

 O parlamentar explicou que os municípios ficariam com os impostos patrimoniais, o que ensejaria a vinda do IPVA e do 
ITCMD. Para o IVA haveria uma legislação nacional unificada e uma fiscalização centralizada. Os atuais auditores dos Estados e 
dos Municípios poderão ser incorporados a esta nova estrutura tributária que faria parte de uma en�dade autárquica, o 
Superfisco. Ele ressaltou ainda que a questão da ida ou não para o Superfisco será opcional. 

 “Quando se analisa a proposta, verifica-se uma grande vantagem que consiste no fim, ou pela menos na diminuição, da 
guerra fiscal, vez que legislação nacional trataria do tributo. Ademais, haveria uma diminuição no custo dos contribuintes em 
face da unificação de todas as obrigações acessórias, sendo previsto, inclusive, uma nota fiscal única nacional”, enfa�zou o 
deputado. 

 O deputado Hauly ainda destacou que para uniformizar as remunerações dos auditores, hoje extremamente diversas, 
haveria uma vinculação entre os subsídios dos auditores, da magistratura e do Ministério Público. O deputado alegou não ver 
razão para um Juiz ganhar mais do que um auditor. Este valor seria custeado pela própria arrecadação do novo imposto. 

 Na avaliação de João Victor de Araújo, secretário-geral do Afrem Sindical, a Reforma Tributária tem um ar sedutor. “Isso 
acontece tanto quando analisamos sob o prisma de cidadão, quanto quando fazemos uma leitura mais corpora�vista. Parece-me 
evidente que esta esquizofrenia tributária tem que acabar. O contribuinte fica muitas vezes entre a cruz e a espada quando, e isto 
é muito comum, dois entes tributantes resolvem lançar o mesmo fato gerador. E à empresa só resta recorrer ao Poder Judiciário, 
o que demanda tempo e dinheiro. Ademais, a guerra fiscal fra�cida vem a�ngindo em cheio os estados e municípios que muitas 
vezes concedem incen�vos sem a devida análise, acarretando consequências nefastas a médio e longo prazo”.

 Ele acrescenta que, na maioria das vezes, as empresas antes de se estabelecerem fazem uma espécie de leilão, indo para 
quem oferecer uma redução tributária mais significa�va. “Por outro lado, numa visão corpora�vista, a ida para o Superfisco 
acabaria com o nosso eterno problema do teto. Estaríamos no mesmo patamar dos servidores federais, sendo o nosso limite o 
subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 

 João Victor lembra que sem embargo das vantagens, muitas dúvidas ainda permeiam o projeto. Para ele, a primeira é 
quanto a repar�ção das receitas, pois embora o deputado Hauly tenha tentado explicar, não ficou muito claro para a o público 
quais as regras e como se poderia garan�r a permanência dos valores hoje arrecadados pelos municípios. Outra dúvida que 
surgiu para ele, e considera muito relevante, diz respeito à autonomia municipal. “O projeto não a a�ngiria mortalmente, haja 
vista que o poder de tributar é uma das caracterís�cas mais fortes do federalismo? Não haveria no Projeto de Emenda 
Cons�tucional uma agressão ao Pacto Federa�vo?”. 

 Por outro lado, ele também ques�ona como ficaria a administração dos tributos patrimoniais. “Isto porque, embora a ida 
para o Superfisco seja opcional, dificilmente algum servidor fiscal irá preferir ficar no município. Outro ponto que me preocupa é 
a questão dos atuais aposentados. Quem pagaria as suas aposentadorias? Qual seria o cargo paradigma para os proventos?  
Muitos ainda ques�onam se realmente a todos os auditores municipais, mesmo dos menores municípios, seria concedida a 
oportunidade de integrar o novo fisco”. 
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Reformas Previdenciária e Tributária: visões convergentes e divergentes
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Clarice Lispector, uma das grandes escritoras do século XX, já dizia: 

“Que ninguém se engane: só se consegue a simplicidade através de 

muito trabalho”.  A frase pode ser a medida exata da definição da 

atuação de Analice Mary Silva da Fonseca como auditora da 

Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife. 

Analice é formada em Desenho Industrial, pela UFPE, desde 1985. 

Para se capacitar no setor público fez diversos cursos, encontros e 

palestras necessários ao enriquecimento do conhecimento da função 

desempenhada. Além disso, fez Pós Graduação em Gestão Pública. Ao 

falar de sua a�vidade profissional, ela é afirma�va: “Sou servidora 

pública e minha maior função é servir ao público”. 

Chegou à Prefeitura no concurso de 1987, sendo empossada em 

06/10/1989. No mesmo período passou no concurso do Banco do 

Brasil,  tomou posse, pediu l icença sem vencimento e, 

posteriormente, optou pela carreira na PCR. Como a�vidade 

cria�va sempre inves�u em artesanato, sua paixão. 

Atualmente, a servidora está lotada na Unidade de Fiscalização 

Tributária (UFT), no Projeto ISS Fonte. “Os desafios sempre giram em torno do 

maior obje�vo, que é o aumento da arrecadação”, reforça ela.

Anteriormente, já passou por diversos departamentos na Secretaria de Finanças. Atuou no an�go Departamento de 

Fiscalização, hoje UFT, no Projeto de ISS Es�ma�va. Já passou pelo Departamento de Tributos Imobiliários (DTI), hoje 

UTI, para analisar processos de IPTU; trabalhou no an�go Centro de Orientação ao Contribuinte (COC) e no 

Departamento de Arrecadação e Cobrança (DAC), este úl�mo para auxiliar no controle dos repasses das en�dades 

arrecadadoras. 

“Além desses, no DAC, fui nomeada para assumir a Divisão de Cobrança Tributária (DCT) e com a solicitação de saída da 

colega diretora, Vânia Pedrosa, a quem devo o conhecimento ali adquirido, assumi a direção do DAC”, relatou ela.

Analice foi também convocada para assumir a DGCFP-SADGP Diretoria Geral de Cadastro e Folha de Pagamento na 

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. Quando saiu, foi para a Controladoria Geral do Município (CGM) e, 

posteriormente, voltou à SEFIN.

Caso não haja mudanças nas leis previdenciárias, Analice deverá aposentar-se a par�r de janeiro do próximo ano. 

“Levo o conhecimento adquirido durante minha caminhada na Prefeitura e, principalmente, no coração, grandes 

amigos e servidores que �ve o prazer de conhecer, que com simplicidade e sen�mento de servir ao próximo, marcaram 

minha alma para sempre. Como diz o Apóstolo Paulo: " Comba� o bom combate, completei a jornada".

Analice Fonseca: dedicação e simplicidade na atuação profissional


