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Fazendários decidem realizar assembleia permanente

N

a segunda assembleia geral extraordinária,
realizada no dia 25.10, depois das negociações da
Diretoria do Afrem com o secretário Ricardo
Dantas sobre a campanha salarial, os fazendários do Recife
decidiram manter a categoria em assembleia permanente. A
qualquer momento, o sindicato marcará assembleias de
urgência.
O presidente do Sindicato dos Fazendários do Município do
Recife (Afrem Sindical), Fábio Macêdo, disse que a campanha
salarial deste ano tem um cenário complicadíssimo para
todas as categorias. “Eu acredito que 2018, vai haver uma
campanha aguerrida para todos”.
Macêdo explicou que a gestão municipal queria ﬂexibilizar as
metas este ano apenas para os procuradores e com os
fazendários as negociações seriam apenas no ano que vem.
“Nós informamos que isso não seria aceito pela categoria
fazendária. Mostramos ao secretário de ﬁnanças que isso
prejudica a categoria e dissemos que os auditores estão
insa sfeitos e não aceitariam a proposta. Fato que se
conﬁrmou na assembleia”.
Reforma Tributária - A diretoria do Afrem Sindical está
acompanhando a vamente a Reforma Tributária e
dialogando com deputados federais e representantes da
Fenaﬁm, Fenaﬁsco, Febraﬁte e Sindiﬁsco Nacional. “É
provável que depois das votações de Temer, a pauta da
Reforma Tributária entre de vez na Câmara Federal.
Precisamos nos mobilizar para não haver prejuízos à
categoria”.
Com relação à Reforma Tributária, proposta pelo deputado
federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Fábio Macêdo explicou
que foi repassado para a categoria que a Federação Nacional

TRSD traz incremento
Financeiro à PCR

Auditores decidiram, por unanimidade,
pela assembleia permanente

dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenaﬁm) se
posicionou com relação à reforma com o obje vo de tentar
preservar a autonomia municipal, caso o ISS realmente saia da
esfera municipal e tenha alguma competência legisla va, de
ﬁscalização e de arrecadação de outro tributo que virá a ser
criado, e abordou a importância da ar culação entre os ﬁscos.
“Queremos que haja uma maior integração entre os demais
ﬁscos, criando a possibilidade de termos uma administração
tributária eﬁciente, com dotações orçamentárias e com maior
autonomia”, acrescentou Macêdo.
Primeira assembleia - Fábio Macêdo informou, na assembleia
realizada no dia 10/10, que o quadro fazendário tem mostrado o
seu valor na questão da superação de receitas próprias em
relação às receitas transferidas, além do incremento dos tributos
imobiliários.
Ele disse que foi importante também para repassar alguns
informes, como por exemplo a luta pela nomeação dos novos
auditores aprovados em concurso, no qual a diretoria do
sindicato está empenhada para reforçar o quadro fazendário e
alavancar receita própria, além da questão do teto salarial que
está evoluindo na Câmara Federal.

Fonacate repudia
portaria sobre
trabalho escravo

Conheça as ações de
voluntariado de
Fernando Santana

Implantação da TRSD traz incremento
ﬁnanceiro à gestão municipal
Com a implantação da Taxa de Coleta, Remoção e Des nação de
Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) em março deste ano, pela
Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife, houve o
incremento ﬁnanceiro de R$ 100 milhões aos cofres públicos.
A lei nº 18.274/2016, que ins tuiu a taxa, foi sancionada pelo
prefeito Geraldo Júlio, com publicação no Diário Oﬁcial em
25.11.16.
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Gestor da Unidade de Tributos Imobiliários (UnTI) da
Secretaria de Finanças, Manfredo Sarda Júnior, explica como a
taxa está favorecendo a gestão municipal. “Antes da TRSD, a
despesa com coleta, remoção e des nação dos resíduos sólidos
domiciliares era superior ao dobro da receita, ou seja, arrecadava-se em torno de R$ 100
milhões, para cobrir uma despesa de R$ 250 milhões. Com o advento da TRSD, houve um
incremento no lançamento de R$ 100 milhões, porém ainda insuﬁciente para equilibrar as
contas”.

Segundo o gestor da UnTI, a implantação da nova taxa, acrescentou ele, também é decorrente
das exigências da nova legislação ambiental. “A ex nta Taxa de Limpeza Pública (TLP) nha como
serviço apenas a coleta e remoção de resíduos sólidos, porém a legislação ambiental e a atuação
do Ministério Público demandaram um tratamento mais adequado aos resíduos sólidos”.
Ele lembra que os an gos “lixões" foram desa vados com a implantação de um aterro sanitário
controlado. “A TRSD ampliou o fato gerador do tributo com a inclusão do serviço de des nação e
tratamento dos resíduos sólidos”.
Manfredo enfa zou que com a nova taxa, o Município do Recife deixou de u lizar recursos
oriundos de outros tributos, que estavam custeando o serviço de des nação e tratamento de
resíduos sólidos, para serem aplicados no custeio dos demais serviços essenciais para a
população, tais como: educação, saúde, lazer, etc.

Filie-se ao Afrem Sindical
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Fonacate publica Moção de Repúdio à Portaria
que restringe ﬁscalização de trabalho escravo

O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) publicou uma Moção de Repúdio
pedindo a revogação de Portaria nº 1.129/2017, do Ministério do Trabalho e Emprego, que restringe o conceito
de trabalho escravo e condiciona o ﬂagrante a acompanhamento policial e bole m de ocorrência. A medida foi
publicada no Diário Oﬁcial da União em 16.10.
A Fonacate representa mais de 180 mil servidores públicos. Entre as 28 en dades que assinaram o documento,
estão a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenaﬁm); a Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital (Fenaﬁsco); a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais
(Febraﬁte); Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindiﬁsco Nacional) e
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unaﬁsco Nacional) , entre outros.
A portaria interfere diretamente nas ações de ﬁscalização dos auditores ﬁscais do Trabalho, ao impor condições
inaceitáveis para que se dê o ﬂagrante que caracteriza o trabalho análogo ao de escravo.
"O Fórum considera inaceitável este po de interferência na atuação de uma carreira pica de Estado, que
precisa ter autonomia suﬁciente para inibir prá cas abusivas", assinala o documento.
De acordo com a Fonacate, a portaria tem o obje vo de atender interesses de restringir a ação dos Grupos
Especiais de Fiscalização Móvel e evitar que maus empresários ﬁgurem no cadastro de empregadores que
u lizam o trabalho escravo. “É uma ingerência inaceitável sobre a Inspeção do Trabalho, cujos auditores ﬁscais
do Trabalho são, por força de lei, autoridades trabalhistas”.
O documento também explicita que as en dades, aﬁliadas ao Fonacate, repudiam a Portaria por considerá-la
ilegal, incons tucional e que desrespeita Convenções Internacionais, das quais o Brasil é signatário. As
ins tuições que assinaram a moção entendem que a única saída honrada para o Ministro do Trabalho, que
assina o documento, é revogá-la imediatamente, de modo a evitar o retrocesso.

STF - Depois de ampla mobilização contra a portaria de inúmeras en dades da sociedade civil organizada,
sindicatos, federações e en dades internacionais, a exemplo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a
ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu em decisão liminar, a portaria do
Ministério do Trabalho.
A ministra acolheu o pedido feito pela Rede Sustentabilidade que pedia a anulação dos efeitos da portaria, sob o
argumento de que houve desvio de poder na edição da medida. A liminar tem efeito até o julgamento do mérito
da ação pelo plenário do STF. A data ainda não foi marcada.
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Fernando Santana: responsabilidade social
no Projeto Escolinha de Futebol em Roda de Fogo
Se há alguém, no Recife, que sabe o que é responsabilidade social
essa pessoa chama-se Fernando Santana. Para quem não
conhece, ele é jogador de futebol aposentado e apaixonado por
trabalho voluntário. Há 15 anos, atua como professor do
Projeto Escolinha de Futebol para alunos moradores da área da
Comunidade Roda de Fogo e adjacências. O Projeto Auditor
Cidadão faz uma doação mensal ao projeto.
Tudo começou quando a Madre Superiora, Irmã Áurea, da
Congregação Ins tuto Bom Pastor, o convidou para o desaﬁo
de atuar com crianças e adolescentes com idades entre 7 e 13
Fernando Santana é apaixonado
anos. “Para mim, esse projeto se transformou em possibilidade
pelo seu trabalho voluntário em
Roda de Fogo
de inclusão social, com espírito em dois pilares: respeito e
disciplina. Pois sabemos que a bola no futebol tem vários elementos
complementares em nosso plano transformador para torna-los cidadãos
do mundo”, relata.
Apesar de atuar há muitos anos no projeto, ele aﬁrma que a empolgação é a mesma do início. “Minha sa sfação
con nua tão grande, que quando Josias Albuquerque, presidente do Fecomércio, me chamou para dar aulas no
Projeto Jovem Atleta Cidadão no Sesc de Goiana, eu disse que só nha disponível três dias porque nos outros
dois dias da semana eu não abria mão de exercer meu trabalho voluntário
em Roda de Fogo, nas segundas e quartas, das 9 às 10h30, com
meus 50 alunos. Creio que assumo minha função de
responsabilidade social ao passar todo meu conhecimento
como educador social para as crianças e adolescentes”.
Santana acrescenta que o Projeto Auditor Cidadão tem
relevância nas comunidades em que atua. “O projeto Auditor
Cidadão tem visão em procurar onde há vulnerabilidade
social. A colaboração e o empreendedorismo dos
fazendários em ajudar quem precisa pode transformar a
vida das pessoas. Gostaria de uma presença maior deles
Equipe de jogadores mirins do
aqui na nossa comunidade”.
Projeto Escolinha de Futebol
Fernando Santana é formado em Administração de Empresas,
pela FCAP-PE, e foi analista de Marke ng e Vendas da IBM por 25
anos. Atleta proﬁssional, atuou no Santa Cruz Futebol Clube, de 1969 a 73, tendo ob do tulos de
pentacampeão em 69 a 73; e do Clube Náu co Capibaribe, no qual foi campeão em 1974.
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