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 Uma Proposta de Emenda Cons�tucional (PEC) ou 

mesmo uma emenda a uma PEC que esteja em vias de 

apreciação pelo Senado Federal e que traga maior autonomia 

para os municípios. Esta é a nova reivindicação de 32 en�dades 

do fisco em todo o país, que pretendem alterar o parágrafo 12 

do art. 37 CF/88. 
  A proposta pretende criar um disposi�vo legisla�vo que 

confira aos municípios, através de emendas às suas leis 

orgânicas, a mesma prerroga�va concedida aos estados e ao 

Distrito Federal, que permite fixar o subsídio mensal dos 

desembargadores dos respec�vos tribunais de jus�ça para fins 

de teto remuneratório de seus servidores. 
  O presidente da Federação Nacional de Auditores e 

Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e presidente do 

Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical), Fábio 

Macêdo, mobilizou uma carta para envio aos senadores e aos 

deputados federais sugerindo a proposta. 
  No documento, as en�dades argumentam que o 

subsídio do prefeito é, muitas vezes, extremamente baixo para 

as responsabilidades impostas ao cargo. Além disso, sua 

atualização provoca considerável desgaste polí�co ao chefe do 

execu�vo municipal e à câmara de vereadores. 
 Por outro lado, há problemas na gestão de pessoal nos 

municípios, como perda de quadros técnicos e dificuldade de 

contratação de profissionais especializados, em decorrência da 

obser vânc ia  do  subs íd io  do  prefe i to  como l imi te 

remuneratório. .....

 No dia 21/6, as en�dades entregaram a carta nos 

gabinetes dos seguintes senadores:  Irajá Silvestre (PSD/ TO);  

Eduardo Braga (MDB/AM); Rafael Tenório (MDB/AL); Vital do 

Rego (MDB/PB); Welligton Fagundes (PL/MT); Cid Gomes 

(PDT/CE) e Izalci Lucas (PSDB/DF). Foram realizadas breves 

explanações sobre a emenda à assessoria dos parlamentares.  

32 en�dades do fisco reivindicam propostas no Congresso 

Nacional para dar maior autonomia às gestões municipais

                A aprovação da proposta de alteração do 
parágrafo 12 do art.37 CF/88 vai 

propiciar a contratação de 
médicos e pagamentos das suas 

horas extras durante a 
pandemia, além de evitar a 

perda de quadros técnicos 
na administração 

municipal e 
comprometer 

outros serviços 
essenciais.

Fábio Macêdo
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 No Senado e na Câmara Federal estão tramitando 

propostas apoiadas pelos fiscos municipais e que vão auxiliar os 

gestores municipais. Trata-se das Propostas de Emenda à 

Cons�tuição (PEC) do senador Marcelo Castro (MDB-PI) e do 

deputado Neucimar Fraga (PP-ES).
  O presidente da Federação Nacional de Auditores e 

Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e presidente do 

Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical), Fábio 

Macêdo, sugere que os fazendários pressionem seus 

deputados e senadores dos seus estados para que assinem a 

tramitação das propostas.
 Elas irão viabilizar a contratação de médicos, 

engenheiros, analistas de TI, auditores e outros profissionais 

especializados. Além disso, elas irão evitar a perda servidores, 

decorrentes de longos congelamentos salariais por limitação 

do teto remuneratório baixo dos chefes dos execu�vos 

municipais.
 Ambas pretendem conferir mais autonomia aos 

municípios na administração de seus recursos humanos, 

conforme suas próprias avaliações de oportunidade, 

conveniência, respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 

possíveis disponibilidades orçamentárias.
 O deputado Neucimar Fraga (PP-ES) fez a propositura 

de uma Proposta de Emenda à Cons�tuição (PEC) que irá 

favorecer a autonomia municipal. A emenda pretende alterar o 

parágrafo 12, do Ar�go nº 37 da CF/88, conferindo a mesma 

prerroga�va dos estados e do DF de estabelecer o teto 

remuneratório do desembargador para os servidores. 
 Ao protocolar uma emenda à PEC 63, o senador 

Marcelo Castro (MDB-PI) recebeu o presidente da Fenafim e do 

Afrem Sindical, Fábio Macêdo, o presidente da Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e do 

Distrito Federal (Anafisco), Cássio Vieira, e representantes do 

fisco de Teresina. 

Conheça as duas PECs defendidas pelos fiscos 

e que contemplam os municípios brasileiros

Deputado Neucimar Fraga (ao centro) 
propõe emenda que favorece a autonomia 
municipal.

Marcelo Castro ao lado de Fábio Macêdo.

Categoria do fisco de Teresina com 
Marcelo Castro.



03

 

 Seis en�dades representa�vas do fisco, sendo três 

nacionais e três municipais, reuniram-se em São Paulo, no dia 

19/5, com o obje�vo de analisar as propostas legisla�vas de 

administrações tributárias e de interesse dos municípios.  O 

encontro foi realizado na sede do Sindicato dos Auditores Fiscais 

Tributários do Município de São Paulo (Sindaf-SP). 
 Par�ciparam do debate, o presidente da Federação 

Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) 

e presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 

Sindical), Fábio Macêdo; o presidente da Associação Nacional 

dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito 

Federal (Anafisco), Cássio Vieira; o presidente do Sindicato dos 

Auditores Fiscais Tributários do Município de São Paulo (Sindaf-

SP), Rafael Aguirrezábal; o presidente da Associação Brasileira 

das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) e secretário de 

Fazenda Municipal de Aracaju (Semfaz-SE), Jefersson Passos; e o 

consultor da Abrasf, Alberto Macedo. 
 O presidente da Abrasf recebeu das en�dades um tema 

importante: as questões do parágrafo 12, do ar�go 37, 

 da CF/88 junto ao STF e ao Congresso Nacional. Um ano após o 

falecimento do prefeito Bruno Covas (SP), Rafael Aguirrezábal 

ressaltou a sua coragem ao enfrentar os quase 10 anos de 

congelamento do teto remuneratório na capital paulista. 

En�dades do fisco debatem administrações tributárias em São Paulo

Da esquerda para a direita, Fábio Macêdo, 
Cássio Vieira, Rafael Aguirrezábal, 
Jefersson Passos e Alberto Macedo.

 Além das inicia�vas do Projeto Auditor Cidadão e do 

Projeto Recife Solidário com a Secretaria de Finanças do Recife, 

mais um grupo de auditores do Recife se co�za para auxiliar 

pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas por conta das 

chuvas intensas, dos úl�mos dias, em Pernambuco. Desta vez, 

mais de R$16 mil reais foi doado. 
 Foram comprados 100 colchões para a comunidade do 

Coqueiral, na região do Sudoeste do Recife, e da Ipu�nga, 

direcionados especificamente a catadores de recicláveis que 

perderam suas casas. “Decidimos, em contato com as duas 

comunidades, que iríamos doar colchões. Eles estavam 

recebendo roupas e alimentos, mas a maior necessidade eram 

os colchões por conta das enchentes”, explica Karla Barradas da 

Fonte. 
 Ela relatou que foram inves�dos R$ 11.944,36 para os 

colchões. Além disso, foram doadas seis cestas básicas para os 

limpadores de carro da PCR, no valor de R$ 358,00, e foram 

entregues R$ 3.840,00 para as famílias das palafitas de Brasília 

Teimosa que perderam tudo com o incêndio no Bairro do Pina, 

no começo de maio.

Pessoas desabrigadas pelas enchentes 

recebem 100 colchões dos fazendários do Recife

 “Mais uma vez fica provado como somos fortes quando 

nos unimos.  A situação, que já estava di�cil por conta da 

pandemia, piorou muito com as chuvas, muita tristeza e 

perdas. Vamos con�nuar firmes e fortes no nosso obje�vo de 

levar um pouco de esperança para os desamparados. 

A ajuda solidária foi para a comunidade de 
Coqueiral e para catadores de recicláveis, 
de Ipu�nga
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Arrasta-pé do Afrem 
foi animado por 
Raminho do Acordeon

 Depois de dois anos sem festas na en�dade por conta 

da pandemia da covid-19, o Sindicato dos Fazendários do 

Recife recebeu a categoria para a autên�ca Festa de São João. 

O arrasta-pé foi animado com o cantor Raminho do Acordeon, 

com comidas �picas e muita animação. Anotamos as 

presenças da secretária de Finanças, Maíra Fischer, e do 

secretário de Governo, Carlos Muniz. Confira a animação da 

festa.
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