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Câmara Federal quer acelerar proposta de Reforma Tributária
e en dades apresentam proposta alterna va
Apesar de ser ano eleitoral e a movimentação na
Câmara Federal ser mais lenta, a Reforma Tributária
con nua sendo ar culada pelo deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR). O parlamentar informou que recebeu o total
apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
“Maia deixou claro que se o Ministério da Fazenda não
negociar a nossa proposta, ele - como presidente da
Câmara - irá colocar a proposta em votação”.
Hauly explica que agora a Reforma vai sair do
papel. “O meu texto foi discu do no Brasil todo. Cerca de
150 palestras e debates em 23 estados do país. As micro e
pequenas empresas geram mais de 60 % dos empregos
brasileiros. Com a reforma tributária, o Brasil vai voltar a
crescer”.
Histórico - Ao longo de 2017, uma comissão
especial na Câmara discu u a reforma e Hauly elaborou
uma Proposta de Emenda à Cons tuição (PEC). O texto
propõe a simpliﬁcação do sistema, uniﬁcando tributos
sobre o consumo de modo que a carga tributária não
aumente e União, estados e municípios não percam
arrecadação.
No primeiro momento, Hauly pretende ex nguir
dez tributos (IPI, IOF, CSLL, PIS/Pasep, Coﬁns, SalárioEducação, Cide-Combus veis, todos federais, ICMS
estadual e o Imposto sobre Serviços (ISS municipal), e no
lugar deles criar dois impostos: um sobre valor agregado,
chamado de Imposto sobre Operações com Bens e
Serviços (IBS), e o Imposto Sele vo sobre alguns bens e
serviços como combus veis, cigarros, energia elétrica e
telecomunicações.
Nova proposta - Paralelamente à proposta de
Hauly, está sendo apresentada pelo país a proposta da
Reforma Tributária Solidária. Lançado em abril da Câmara
dos Deputados, a proposta alterna va foi criada pela
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal (Anﬁp) e a Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Fenaﬁsco).
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Fiscos municipais querem
debater Reforma Tributária
em fórum
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Deputado Hauly quer votar sua proposta de
Reforma Tributária na Câmara
O texto diz que é “preciso avançar no sen do da
implantação do imposto sobre o valor adicionado (IVA), de
competência estadual, com legislação uniformizada, base de
incidência ampla (sobre todos os bens e serviços) e cobrado
pelo princípio do des no, fechando-se o canal para as guerras
ﬁscais travadas entre os entes federa vos. O imposto contaria
com poucas alíquotas, isenções limitadas e bene cios
restritos, com o produto de sua arrecadação des nando-se
principalmente para os estados consumidores — no caso de se
optar, para coibir a sonegação nas fronteiras estaduais, por um
sistema misto (origem e des no) —, mas com reduzida
alíquota no estado produtor, apenas para efeito de controle e
de ﬁscalização”.
Para o presidente do Sindicato dos Fazendários do
Recife (Afrem Sindical), Fábio Macêdo, a Reforma Tributária
Solidária não contempla os municípios. “Enquanto não
deixarem claro a manutenção da competência municipal do
ISS, ou outro tributo sobre consumo, entendemos que essa
proposta (da Fenaﬁsco e Anﬁp) não contempla os municípios”,
explicou ele.

Afrem ques ona
Estatuto da
Fenaﬁm
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Novo site tem
novidades para
os associados

Fórum para debater a Reforma Tributária será criado por
ﬁscos municipais de Recife, Curi ba, São Paulo e Florianópolis
No mês de junho, será criado um Fórum para debater a
situação dos ﬁscos municipais na elaboração da proposta
de Reforma Tributária. Um grupo de mais de 20 en dades
dos ﬁscos municipais, inclusive o Sindicato dos Fazendários
do Recife (Afrem Sindical), par cipam da inicia va. O
presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo, e o secretáriogeral, João Victor de Araújo, explicam que a ﬁnalidade é
criar linhas de ação para haver uma par cipação mais a va
dos municípios na Reforma Tributária.
Eles relatam que, anteriormente, o Afrem Sindical foi
convidado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos
Municipais de Curi ba, para um encontro preparatório.
Par ciparam também os ﬁscos de São Paulo e de
Florianópolis.

O contexto atual é que que a Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenaﬁsco) e Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anﬁp) estão
formatando um projeto de Reforma Tributária. No
entanto, a Federação Nacional de Auditores e Fiscais dos
Fiscos Municipais (Fenaﬁm), en dade na qual o Afrem
Sindical está ﬁliado, não está par cipando do processo.
De acordo Fábio Macêdo e João Victor, a proposta vem
sendo divulgada amplamente. “Essa proposta foi
denominada Reforma Tributária Solidária, a ﬁm de atrair a
simpa a do público em geral. O grande problema é: como
vão ﬁcar os ﬁscos municipais sem a nossa par cipação?”.
Conheça o Infovídeo 3/2018, que trata da reunião ocorrida
em Curi ba, no link(h ps://youtu.be/1W0nkNq6DRA) ou
procure no youtube no canal do Afrem Sindical.

Conheça o Manifesto criado por sindicatos da categoria fazendária
No encontro, realizado no dia 27 de abril, realizado em Curi ba, os
ﬁscos apresentaram, de forma preven va, após consulta a diversas
outras associações e sindicatos representa vos da categoria, a
publicação deste manifesto, acordando os seguintes eixos norteadores
de unidade e iden dade do grupo:
1 - Cons tuição de um Fórum permanente para debates,
bem como deﬁnição de estratégias e ações inerentes à
v a l o r i z a ç ã o e d e fe s a d o s i n t e r e s s e s d a c a t e g o r i a d o s
auditores ﬁscais de tributos municipais;
2 - Interlocução junto aos diversos atores, seja na agenda
momentânea da Reforma Tributária ou na agenda permanente da responsabilidade ﬁscal, obje vando uma efe va
par cipação na deﬁnição de propostas alinhadas com a valorização do ﬁsco municipal e os interesses municipalistas.
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Afrem Sindical quer revisão estatutária da Fenaﬁm
O Afrem Sindical ques onou, por meio de o cio, a representa vidade
dos municípios maiores nas decisões da Federação Nacional de
Auditores e Fiscais dos Fiscos Municipais (Fenaﬁm).
Na opinião dos diretores do Afrem, isso acontece por conta da forma
de apuração dos votos, que é totalmente injusta. “Faz com que o peso
de um auditor de município pequeno seja muito maior do que o peso
do auditor de um município grande”, reforça o presidente do Afrem
Sindical, Fábio Macêdo.

Revisão
Estatutária

Ele explica que a razão é de fácil compreensão. “O estatuto prevê um
voto para cada 50 auditores ﬁliados. Havendo o número mínimo de
votos de um, ou seja, município com menos de 50 auditores, mesmo
que tenha apenas um ou dois, tem a garan a de um voto. Por outro
lado, para municípios de mais de 300 auditores, como é o exemplo de São Paulo, a proporção muda de 1 para 100”.
Para ilustrar, eles citam um exemplo sobre a questão. Apresentam o município A, com 190 auditores, que terá direito a 3
votos. E o município B, com 2 auditores, de um município menor, que terá direito a 1 voto. Na prá ca, o município A terá o
peso de 0,016 votos e o B, 0,5 votos. Isso signiﬁca que o município menor tem 31,7 vezes maior representa vidade que o
maior município. “Essa situação leva a mostrar que a força dos pequenos municípios seja, proporcionalmente, muito maior
que a dos grandes, levando os interesses a Federação convergirem com interesses de en dades federa vas menores”.
“O Afrem Sindical entende que cada en dade federa va deve representar um voto, igualando a forma da
representa vidade com a da contribuição de cada en dade ﬁliada, pois essa paga à Fenaﬁm o valor por cada associado, não
havendo escalonamento algum”, reforçam.
Em documento enviado à Fenaﬁm, o Afrem Sindical já colocou as suas razões na questão da representa vidade e espera,
urgentemente, uma revisão estatutária. Decidimos também, na reunião de Curi ba, que será levado na reunião de junho,
não só a criação de um fórum, mas também a criação de uma nova en dade, que irá conviver com a Fenaﬁm.
Macêdo e Araújo explicam que o Afrem Sindical não aderiu de imediato com a ideia, por entender que uma decisão deste
nível deve passar por um crivo de uma assembleia e, em segundo lugar, porque espera uma resposta da Fenaﬁm quanto à
mudança estatutária. “Caso essa mudança venha a ocorrer, no sen do de igualar a força de cada auditor, o nosso sindicato
entende que não será necessária a criação de outra en dade, pois poderemos par cipar mais a vamente das decisões
federa vas”.
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Promessa de campanha cumprida:
novo site do Afrem já está no ar
O novo site do Afrem Sindical já está na rede. Com
layout responsivo, o site é ﬂexível, ou seja, se encaixa
automa camente ao disposi vo do usuário
(computador, celular, tablet, etc), mudando a sua
aparência e disposição com base no tamanho da tela
em que o site é exibido. Dessa forma, se o usuário tem
uma tela pequena, os elementos se reorganizam para
mostrar ao internauta principais áreas. Para
conhecer, acesse www.afremsindical.org.br .
Além disso, o design responsivo iden ﬁca o espaço
disponível e há um aproveitamento harmônico.
Inclusive as letras não ﬁcam minúsculas para leitura e
a dimensão das imagens se ajustam ao tamanho do
disposi vo u lizado.
Área restrita - Há também uma área exclusiva para os
associados, onde estarão disponibilizados áudios de
assembleias e documentos exclusivos do Afrem
Sindical. Para ter acesso ao conteúdo, o internauta,
que é associado, terá que digitar como login seu
primeiro e segundo nomes e como senha o número de
sua matrícula da Prefeitura do Recife. Caso o nome da
pessoa tenha vários iguais entre os colegas não há
problemas, pois a senha irá diferenciá-lo ao digitar.
Outra novidade é que os associados podem
publicar na área de classiﬁcados. Para tal, é só
enviar o material que quiser dar publicidade para

O novo layout é responsivo, adaptando-se ao disposi vo do internauta.

o e-mail afremsindical@afremsindical.org.br, com valor de
venda/aluguel/permuta, detalhes do produto e, de preferência, com
fotos em boa qualidade.
Na área de no cias há a listagem da mais atualizada para a mais
an ga. O ranking informa, inclusive, a quan dade de visualizações
das no cias.
Também foi deﬁnida uma área especíﬁca para o Projeto Auditor
Cidadão, da mesma forma que havia no site an go. Os organizadores
podem postar fotos dos eventos e doações realizadas, além de inserir
prestação de contas. Para isso, basta o envio do material para o e-mail
ins tucional do Afrem, acima citado. Caso queiram publicar no cias,
é só sugerir que a assessoria de comunicação fará a pauta.

Campanha de Filiação
Sindicato forte é como me de futebol:
faltou um jogador, há prejuízos no resultado do jogo.
O Afrem Sindical terá dois desaﬁos para 2019: as Reformas Tributária e Previdenciária.
A Reforma Tributária, ainda em elaboração no Câmara Federal, vai impactar diretamente nos
ﬁscos municipais. Há interesses privados e de outras esferas de governo.
Os sindicatos devem par cipar a vamente da elaboração do projeto, além de fazerem
pressão polí ca a favor da categoria e dos cidadãos em geral.
A Reforma Previdenciária vai repercu r em todas as categorias proﬁssionais, quer
sejam públicas ou privadas.
Pense nisso! Precisamos juntar esforços para que o Afrem possa atuar acionalmente.
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Filie-se ao Afrem! Ligue :(81) 3441.6044
ou converse com nossos diretores.
Afrem Sindical: quem faz
o Sindicato é a categoria!

