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Frente Nacional dos Prefeitos demonstra preocupação
com Reforma Tributária em reunião com ministro Paulo Guedes
A Reforma Tributária do governo Bolsonaro está sendo
formatada com a urgência que o tema exige, mas ainda não foi
divulgada oﬁcialmente. O presidente da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) e prefeito de Campinas (SP), Jonas Donize e
(PSB), durante audiência com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, falou sobre a maior preocupação dos municípios
quanto à Reforma Tributária: a possibilidade de perderem a
arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS). “Os prefeitos
temem a possibilidade de perder autonomia com a junção dos
impostos”, disse ele.
O ministro Paulo Guedes respondeu que “não raria o
poder das prefeituras e dos estados de jeito nenhum". E foi
taxa vo: "A Federação só irá funcionar bem se 60% dos
recursos es verem nas cidades, 30% nos estados e 10% na
União", garan u.
No ano passado, no Congresso Nacional, no apagar das
luzes de 2018, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara
Federal a Reforma Tributária (Proposta de Emenda à
Cons tuição 293/04), do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDBPR). No entanto, o deputado perdeu eleição e as negociações
agora estarão com outros interlocutores na Câmara Federal.
Além disso, o novo governo Bolsonaro irá ditar novas regras
para as Reformas Tributária e Previdenciária.
Áreas sociais - Outra preocupação dos prefeitos é sobre o gasto
dos municípios nas áreas sociais. De acordo com dados da
úl ma edição da Pesquisa Mul Cidades, a par cipação
municipal em Saúde, Educação e Assistência Social,
atualmente, a nge 56,3% do orçamento. Jonas abordou
especiﬁcamente sobre os inves mentos em Saúde. Segundo
ele, juntos, os municípios aplicaram R$ 139,72 bilhões na Saúde
(R$ 31 bilhões a mais do que prevê a exigência mínima
cons tucional), quase todo o IPTU arrecadado nas cidades.
Educação – Na mesma pesquisa, as despesas com educação
dos municípios brasileiros ﬁcaram estáveis, registrando uma
queda real de apenas 0,8%, entre 2016 e 2017, quando passou
de R$ 153,52 bilhões para R$ 152,26 bilhões, a preços
corrigidos da inﬂação pelo IPCA médio de 2017. Em 2015 e
2016
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Anaﬁsco começa
ar culações sobre
a Reforma Tributária

Paulo Guedes à direita conversa com o presidente da ANP,
Jonas Donize e, sobre a Reforma Tributária.

2016, a despesa com educação já havia do retrações de 0,7% e
1,9%, respec vamente. Apesar disso, a par cipação da
despesa com educação na despesa total dos municípios, que
voltou a crescer a par r de 2015, alcançou seu maior nível
histórico, de 27,8%, em 2017.
Nesse mesmo ano, houve o ingresso de 255.554 alunos
na rede municipal, acentuando o movimento de reversão das
quedas nas matrículas que vinham acontecendo desde 2005.
Desagregando-se os dados de matrícula por modalidade de
ensino, observa-se que tem havido um aumento reiterado na
oferta de vagas na Educação Infan l, que já acumula um
crescimento de 25% desde 2010.

Composição de despesa dos municípios
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necessidade de par cipação de en dades municipalistas no

d o s Mu n icíp io s e D istrito Fed eral ( An aﬁ s co ) vem

diálogo com a equipe econômica do governo federal”,

protagonizando as ar culações sobre o processo de elaboração

enfa zou Cássio Vieira. Para quem ainda não sabe, o

da Reforma Tributária desde o ano passado, ano de sua

economista Marcos Cintra está comandando a Secretaria

fundação. A proposta da Anaﬁsco é racionalizar o sistema

Especial da Receita Federal e de Previdência no governo de Jair

tributário e defender a autonomia municipal.
O presidente da en dade, Cássio Vieira, diz que a

Bolsonaro.
Cássio Vieira informou que a en dade par cipou, ao

en dade vem se revelando como um sujeito atuante, junto aos

longo de 2018, de diversas reuniões com o relator da reforma

diversos fóruns de debate da Reforma Tributária. “Estamos

tributária, deputado Hauly, propondo alterações em prol dos

conversando com membros do atual governo, mas ainda não

municípios e dos auditores ﬁscais de suas administrações

vemos uma reunião com o ministro Paulo Guedes”, explicou.
“O governo ainda não divulgou seu projeto de reforma

tributárias.
Segundo ele, a Anaﬁsco mantém-se no debate com os

tributária. O secretário Cintra parece considerar buscar

diversos agentes envolvidos, sejam parlamentares, en dades

projetos de simpliﬁcação tributária ou redução e integração de

empresariais, ou chefes do Poder Execu vo. “O assunto

tributos. Entendemos que a simpliﬁcação do sistema é

Reforma Tributária e a defesa das prerroga vas dos auditores

necessária, desde que man da autonomia municipal para a

ﬁscais municipais para a Anaﬁsco são tão relevantes que a

ins tuição de seu tributo /alíquota. Sem tal autonomia, a

en dade promoveu, no ano passado, seminário nacional de

Anaﬁsco vislumbra perdas signiﬁca vas para os grandes

debate a respeito do tema, com a par cipação de en dades

municípios onde vive 60% da

como a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o Centro de

população brasileira, daí a

Cidadania Fiscal (CCiF), a Federação das Indústrias de SP (FIESP)
e diversas en dades representa vas de auditores ﬁscais dos
municípios, estados e do Distrito Federal”.
Além disso, Anaﬁsco vem ar culando reuniões sobre o
processo de elaboração da Reforma Tributária em vários
estados do país. Em Pernambuco, as ar culações acontecem

Cássio Vieira, presidente
da Anaﬁsco, vem se
ar culando com en dades
da área tributária e do
governo federal, estados e
municípios.

com o Afrem Sindical, com os representantes da diretoria Fábio
Macêdo, João Victor Araújo e Luiz Ferreira. Anteriormente, a
Anaﬁsco promoveu outras várias reuniões para ar cular a
Reforma Tributária em Brasília (DF), Londrina (PR),
Florianópolis (SC) e São Paulo.
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Anaﬁsco reúne-se com Centro de Cidadania Fiscal

E

m reuniões em São Paulo, nos dias 14 e 15 de fevereiro,
a Anaﬁsco promoveu encontro dos representantes dos
ﬁscos municipais com o diretor do Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF), Bernard Appy, e no Sindasp. O tema é a Reforma
Tributária. O presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo,
par cipou das reuniões. A Anaﬁsco também aprovou o
Regimento Interno e deﬁniu os membros do Conselho
Delibera vo.
“Acredita-se que a proposta do CCif sobre a Reforma
Tributária deve ganhar força junto à equipe econômica do
governo. Hoje vemos a oportunidade de debater a natureza
jurídica do comitê gestor do IBS” avalia Fábio Macêdo.
No ano passado, em São Paulo, também houve uma
reunião do presidente da Anaﬁsco, Cássio Vieira, com Bernard
Appy. O diretor do CCiF informou, na época, que sua proposta
nha viabilidade e mostrou a todos os candidatos à Presidência
da República, independentemente de posicionamento

O presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo; o presidente da
Anaﬁsco, Cássio Vieira e Bernard Appy, diretor do CCiF, junto aos
representantes dos ﬁscos municipais

polí co, que sua proposta de Reforma Tributária é uma agenda
de racionalização do sistema tributário. Para ele, a proposta
não é ideológica, ou seja, é compa vel com o programa
qualquer esfera polí ca par dária.

Propostas da Anaﬁsco para 2019:
Ÿ

A Anaﬁsco tem como principal obje vo para este ano
manter as negociações da Reforma Tributária de forma
a va, proposi va e par cipante. A ideia é con nuar
atuando, de forma relevante, no diálogo junto aos
parlamentares, prefeitos, governadores, governo federal,
chefes das pastas de fazenda ou ﬁnanças, universidades e
pesquisadores, en dades representa vas dos entes
federados, dos setores empresariais e da sociedade civil em
geral, enﬁm, todos os agentes que podem e devem
interferir na deliberação de eventuais alterações no sistema
tributário nacional.

Ÿ

Numa outra perspec va, a en dade pretende apontar, de
forma responsável, os perigos e desaﬁos a serem
considerados, visando garan r o respeito ao pacto
federa vo, aos municípios e às prerroga vas dos seus
auditores ﬁscais, imprescindíveis para a autonomia
ﬁnanceira municipal.

Novos endereços da Anaﬁsco
Brasília - SAUS Quadra 3, nº 22 - bloco C - sala 608 - parte A
São Paulo - Av. Dr. Vieira de Carvalho, 172 - 5º andar

Prefeito nomeia André Nunes para a Controladoria-Geral do município
auxiliem os gestores da Prefeitura do Recife na tomada de
decisões. Esta postura irá proteger o patrimônio público e
evitar que procedimentos equivocados sejam adotados no
âmbito da nossa Administração”.

Resumo da trajetória proﬁssional
Servidor do Tribunal de Jus ça de Pernambuco de 1998 a
2005;
Auditor da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande
do Norte de 2005 a 2006;
Auditor do Tesouro Municipal do Recife desde 2006.
André Nunes quer consolidar a Controladoria como instrumento de
orientação à gestão

O prefeito Geraldo Julio (PSB) anunciou muitas
mudanças na sua nova gestão. Para Controladoria-Geral da
Prefeitura do Recife nomeou André José Ferreira Nunes.
Auditor da Secretaria de Finanças do Recife desde 2006, ele
tem formação em Ciências Contábeis pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE).
Nunes explica que recebeu o convite diretamente do
Prefeito Geraldo Júlio em janeiro. “O prefeito procurava
alguém com o perﬁl que o cargo exigia, que vesse experiência
na área de despesa e que fosse servidor da Prefeitura do
Recife”, informou.
Sobre planos e projetos para sua gestão, André Nunes
disse que pretende consolidar a Controladoria-Geral como
instrumento de orientação à gestão, possibilitando melhoria
do serviço público. “A ideia é produzir informações úteis que

Cargos ocupados na Administração Municipal
do Recife:
Gerente de Administração Financeira da Secretaria de
Finanças de 2007 a setembro de 2010;
Diretor de Inves mentos e de Gestão Previdenciária da
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos
Servidores de setembro de 2010 a março de 2011;
Diretor Presidente da Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores de março de 2011 a
dezembro de 2012;
Gerente-Geral de Administração Financeira da Secretaria de
Finanças de fevereiro de 2013 a março de 2018;
Diretor Execu vo do Tesouro da Secretaria de Finanças de
março de 2018 a fevereiro de 2019;
Controlador-Geral do Município do Recife a par r de
fevereiro de 2019.

Conheça as outras mudanças no Secretariado do Recife
As mudanças no secretariado do Recife pretendem
trazer mais dinamicidade à segunda gestão do prefeito. Os
novos tulares são os seguintes: Rafael Figueiredo ﬁca à frente
da Procuradoria-Geral do Município, em subs tuição a Ricardo
Correia, transferido para a Assessoria Especial do Prefeito.
Marconi Muzzio assume a Secretaria de Administração e
Gestão de Pessoas e a Cheﬁa do Gabinete do Prefeito passa a
ser comandada por Rodrigo Farias.
João Guilherme Ferraz assume a Secretaria de Governo
e Par cipação Social, após deixar o Gabinete de Projetos
Especiais, que passa a ser cheﬁado por Aldemar Santos.
Guilherme Calheiros foi escolhido como tular da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e

Antônio Júnior ﬁca à frente da Secretaria de Trabalho,
Qualiﬁcação e Empreendedorismo.
Escolhido para assumir a Secretaria de Meio Ambiente
e Sustentabilidade, José Neves Filho deixa a presidência do
Procon Recife, que passa a ser comandado por Ana Paula
Jardim. A tular da Secretaria de Habitação do Recife passa a
ser Isabella de Roldão e a Secretaria de Educação ﬁca com
Bernardo D´Almeida.
Com relação às secretarias execu vas, Carlos Muniz
comanda a de Coordenação de Gestão e Ana Paula Mar ns
assume a de Polí ca Sobre Drogas. As demais secretarias do
Recife, o prefeito manteve seus tulares.

