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Câmara Federal deve apresentar as Reformas
Previdenciária e Tributária para votação em 2019
O ano de 2019, segundo o presidente do Sindicato
dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical), Fábio Macêdo,
será de muito trabalho e ar culação junto ao Congresso
Nacional porque as Reformas Previdenciária e Tributária
devem entrar na pauta. “O primeiro desaﬁo será,
provavelmente, a Reforma Previdenciária. Em seguida,
acreditamos que será a Reforma Tributária. A luta será para
preservar e, se possível, ampliar a autonomia municipal,
pois não adianta simpliﬁcar o sistema tributário e deixar os
municípios com o 'pires na mão', sem condições de prestar
os serviços públicos aos cidadãos”.
Com relação à Reforma Tributária, Macêdo explica
que as en dades dos municípios - a Associação Brasileira das
Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) e a Frente
Nacional dos Prefeitos (FNP) – entendem que o ISS é
fundamental para as contas públicas municipais. “Todos são
contra uma maior dependência da polí ca ﬁscal de outro
ente”.
Ele explica que o texto aprovado aumenta essa
dependência. “É preciso avançar com uma receita própria do
município sobre o consumo. A possibilidade dos prefeitos e
câmaras de vereadores apresentarem, em conjunto,
proposta de alíquota do Imposto sobre Operações com Bens
e Serviços (IBS) foi um avanço, mas ainda insuﬁciente para
minimizar a perdas de importantes cidades”.
Reforma Tributária - Pronta para ir ao Plenário este
ano, a Reforma Tributária (Proposta de Emenda à
Cons tuição 293/04), aprovada na Comissão Especial no
ﬁnal do ano, aguarda deﬁnição de pauta. O relator da
proposta, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), despediu-se da
Câmara porque não renovou o mandato, mas espera que os
outros deputados da Comissão Especial agilizem a
tramitação da proposta na Casa Legisla va.
Caso aprovada, a PEC segue para o Senado. Ele disse
que para dar uma garan a a mais para os municípios, inseriu
no texto uma sugestão do deputado Miro Teixeira, que cria
critérios e apresenta uma compensação aos municípios em
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caso de u lização de receita. “Para tanto, estamos
u lizando receitas do fundo de equalização de receitas per
capita, apelidado de Fundo de Solidariedade Fiscal, para
num período de 15 anos, destacar parcela para recuperar
eventuais perdas”, informa o parlamentar.
Hauly explicou que esta é a primeira reforma do
sistema de tributos em vigor capitaneada pelo Parlamento,
e não pelo Poder Execu vo, como foram as anteriores. A
ideia geral é simpliﬁcar o Sistema Tributário Brasileiro.
O parecer prevê uma nova forma de par lha dos
tributos arrecadados no País e cria um período de transição
para o novo sistema, que vai durar 15 anos, dividido em três
etapas. Pela proposta, haverá um período de convivência do
sistema an go com o novo, onde o primeiro vai
desaparecendo para dar lugar ao segundo. A transição
gradual baseia-se em uma emenda do deputado Mendes
Thame (PV-SP), que por sua vez foi inspirada na proposta do
Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).
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Hauly: modelo da Reforma Tributária está de acordo com as principais economias do mundo
Já para o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), o
parecer poderá ser aproveitado pelo governo Bolsonaro.
“Muito do que está con do aqui vem ao encontro do que
deseja a nova equipe econômica, seja pela sua simplicidade
ou por sua relação com os entes federados”.

Deputado Hauly deixou a Reforma Tributária pronta para
ser aprovada no Plenário da Câmara Federal

O relator Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) aﬁrmou que o
modelo aprovado harmoniza o sistema tributário brasileiro
ao dos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as
principais economias do mundo. Ele aposta que a mudança
es mulará a economia: “Esse projeto vai transformar a
economia, vai fazer o Brasil crescer 3%, 4% acima da sua
média histórica”.
De acordo com o relator, o parecer contribui ainda
para reduzir a burocracia e a sonegação ﬁscal e pode
diminuir em 80% as ações tributárias administra vas e
judiciais, que têm um estoque acumulado de contencioso de
R$ 2 trilhões.
Vários deputados de par dos ideologicamente
divergentes elogiaram o texto aprovado na Comissão
Especial. O deputado Vicente Candido (PT-SP) ressaltou o
fato de o texto ter sido construído com pouca interferência
do Execu vo. Já Benito Gama (PTB-BA) destacou o acordo
para entregar um texto que contempla diversos setores da
economia e da polí ca. “É um trabalho de conteúdo, mas
sobretudo de construção polí ca.”

Tributos - A proposta aprovada ex ngue nove tributos
federais (ISS, ICMS, IPI, PIS, Coﬁns, Cide, salário-educação,
IOF e Pasep), o ICMS estadual e o ISS municipal. No lugar
deles, serão criados um imposto sobre o valor agregado de
competência estadual, chamado de Imposto sobre
Operações com Bens e Serviços (IBS), e um imposto sobre
bens e serviços especíﬁcos (Imposto Sele vo), de
competência federal.
Segundo Hauly, a par lha dos novos tributos
pretende garan r par cipação mais semelhante possível
com a dos tributos atuais, calculando-se os percentuais com
base na arrecadação de 2015.
“A l é m d i s s o , t a m b é m a p r o f u n d a m o s o
compar lhamento do resultado das receitas tributárias
entre as esferas de governo, fazendo com que os estados,
Distrito Federal e municípios par cipem na arrecadação do
Imposto de Renda, que os estados e Distrito Federal
par cipem na arrecadação do Imposto Sele vo, e que a
União e os municípios par cipem na arrecadação do IBS”,
disse.
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Conheça algumas mudanças da Reforma Tributária,
propostas pela Comissão Especial da Câmara Federal
Imposto Sele vo - Criação de um imposto sobre bens e serviços especíﬁcos (Imposto Sele vo), de
competência federal. O tributo vai taxar produtos sensíveis ou que devem sofrer uma tributação maior para
deses mular o consumo, como combus veis, telecomunicações, cigarros, bebidas e veículos.
Sobre os demais produtos, incidirá IBS estadual, a versão brasileira do imposto sobre o valor agregado
comum na Europa e Estados Unidos.

Imposto de Renda – Pelo projeto é man do na esfera federal, bem como o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), que onera a propriedade rural. O IR vai incorporar a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), e por isso terá suas alíquotas ampliadas.
Para evitar perdas de arrecadação para alguns entes federados, o relator Hauly propõe a criação de dois
fundos, que vão compensar eventuais disparidades da receita per capita entre estados e entre municípios.

Par lha da Arrecadação - O texto da Reforma Tributária cria uma rede de compar lhamento de
arrecadação inédita no País. Os entes federa vos, por exemplo, terão par cipação na arrecadação do IR,
que é federal; os estados e Distrito Federal par ciparão na arrecadação do Imposto Sele vo, também
federal, e a União e os municípios compar lharão a arrecadação do IBS, que é estadual.
Para o relator Hauly, essa conﬁguração evita a concentração da cobrança em tributos não par lháveis, como
foi feito pela União com as contribuições sociais, que hoje não são compar lhadas.
A nova par lha dos tributos entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios foi alterada de
modo a garan r par cipação, a mais semelhante possível com a dos tributos atuais, calculando-se os
percentuais com base na arrecadação de 2015.

Transição – A reforma estabelece nova forma de par lha dos tributos arrecadados no país e cria um
período de transição para o novo sistema, que vai durar 15 anos, dividido em três etapas. A mudança
para o novo sistema se dará ao longo de seis anos. As alíquotas dos tributos atuais serão reduzidas
anualmente em 20% enquanto os novos tributos sobem na mesma proporção.
A transição se completará com a adequação da distribuição tributária para a nova, prevista no texto, que
será feita ao longo de outros nove anos. Além da fusão ou ex nção de tributos, o texto altera as
competências tributárias da União, estados, Distrito Federal e municípios.
A transição permi rá o ajuste das alíquotas do IBS e do Imposto Sele vo para manter a carga
tributária global.

Novos impostos - O IBS será cobrado no des no da mercadoria ou serviço e redireciona a economia
para “trilhos já testados”. A mudança tornaria possível zerar a tributação sobre alimentos, remédios,
transporte público cole vo, saneamento, educação, além de permi r a criação de outros bene cios.

Distribuição do IBS - A distribuição do IBS será feita na mesma proporção dos tributos anteriores para
União, estados e municípios ao longo dos úl mos três anos. Nesse período serão man das as
vinculações tributárias à seguridade social, à saúde, à educação, ao seguro-desemprego e ao abono
salarial. O mesmo ocorrerá ao Imposto Sele vo.

Projeto Auditor Cidadão faz ações sociais e lança campanha para aumentar adesões
O Projeto Auditor Cidadão realizou, neste ﬁnal de ano,
ações sociais com doações de 48 cestas básicas para
comunidades carentes do Recife, localizadas no entorno da
Capela Senhora da Visitação, onde está a Portelinha, e na
Capela São Francisco de Assis, em Dancing Days, ambas
localizadas no Ipsep. Foi realizada a entrega aos moradores,
com a par cipação de crianças. Quem coordenou a ação foi
Ernes na Galdino.
Com a campanha de doações de alimentos não
perecíveis, na festa de ﬁnal de ano, houve a entrega de mais de
70 kg pelos associados do Sindicato. Toda a doação foi
direcionada ao Abrigo Espírita Lar de Jesus, no Bairro da Torre,
onde há o acolhimento de 22 anciãs. Quem organizou foi Ana
Regina, diretora de Aposentados do Afrem Sindical.

Campanha de Adesão – Para 2019, a equipe voluntária do
Projeto Auditor Cidadão pretende con nuar ﬁnanciando
projetos mensalmente, a exemplo da Escolinha de Futebol
para alunos das escolas de Roda de Fogo e adjacências, e a
Escolinha de Futebol no Sport Club, no qual o Projeto ﬁnancia
o curso de nove crianças moradoras da Comunidade do
Coque. De acordo com Karla Barradas da Fonte, é necessário
aumentar o número de auditores contribuintes, além de
aumentar o valor dos que já contribuem. “ Também
precisamos de mais envolvimento dos auditores nas ações.
Queremos colocar a mão na massa e engajar mais projetos
relevantes para a sociedade”, explicou, dizendo que as pessoas
interessadas podem procurá-la.

Prefeitura nomeia mais 13 aprovados do concurso para auditor
No apagar das luzes de 2018, o prefeito do Recife,
Geraldo Júlio, publicou mais 13 nomeações dos concursados
aprovados para o cargo de Auditor do Tesouro Municipal, da
Secretaria de Finanças do Recife. A portaria nº 2431, de
26/12/18, saiu publicada do Diário Oﬁcial do Município hoje
(27).
São eles: Ta ane Fragoso Rocha de Oliveira e Daniel
Lins de Albuquerque e Souza (por desistência de Erick Bezerra
de Souza e Felipe Cadena Muniz) ; Rafael Sena da Conceição;
Renato Alonso Gonçalves Mendes; Leonardo César da Silva;
Alexandre Torres Vasconcelos; Lucas Ventura de Souza;
Mariana Mar ns dos Santos Iervolino; Rafael Santos de
Amorim Guedes; Evandro Carlos e Silva; Muryel Hey; Djalma
Henrique Regueira dos Santos; e Pedro Gundes Santos
Cardoso.

O concurso público de provas e tulos é do edital nº
01/2014, publicado no Diário Oﬁcial no dia 15.07.2014 e
homologado em 3.2.2015, considerando o o cio nº 498/2018
– GSF. Este é o terceiro grupo de nomeações. O primeiro foi em
junho e o segundo, em setembro. Em junho, foram nomeados
sete aprovados, sendo que só quatro tomaram posse. Em
setembro, houve a nomeação de cinco, mas dois desis ram.
Na época, o presidente do Afrem Sindical, Fábio
Macêdo, enviou ao secretário de Finanças da Prefeitura do
Recife, Ricardo Dantas, um o cio relatando a preocupação da
en dade com o bom andamento dos serviços da Secretaria de
Finanças, em especial por conta do reduzido quadro de
auditores a vos na Prefeitura do Recife. “A nomeação de
auditores é fundamental para o fortalecimento da categoria e
para contribuir com ideias para a promoção de uma jus ça
ﬁscal no município”.

