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Carta aos Parlamentares sobre a Reforma
Tributária e os repasses aos municípios
Brasília, 05 de Agosto de 2019.

Prezados (as) deputados (as) da Bancada de Pernambuco,

IOF

A Reforma Tributária está em tramitação no
ICMS
Congresso Nacional. Como é de conhecimento de todos,
ISS
Reforma Tributária
IPI
na Câmara Federal, a PEC 45/2019 é baseada em estudos
do Centro de Cidadania Fiscal, do economista Bernardo
Appy. A proposta pretende uniﬁcar em um novo Imposto
sobre operações com Bens e Serviços (IBS), os federais IPI,
PIS, COFINS; o estadual ICMS; e o municipal, ISS.
Há também em discussão, no Senado, outra PEC
baseada na proposta do ex-deputado Luiz Carlos Hauly,
que prevê junção do IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,
Salário Educação, CIDE, ICMS e ISS. No lugar, seria criado
um imposto de valor agregado de competência
estadual e um imposto sele vo sobre bens e
serviços especíﬁcos, de competência federal.
alíquotas para tentar se ajustar às mudanças propostas. Tem
Além disso, é esperada a proposta do ministro da uma certa ﬂexibilidade para isso. Re rar essa possibilidade
Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele estuda trocar até representará perdas consideráveis. Os municípios vão entrar
cinco tributos (PIS, COFINS, IPI, uma parte do IOF e talvez a em situação de diﬁculdades da mesma forma que os Estados,
CSLL) por uma única cobrança.
porém estes propõem um fundo de compensação das perdas
Paralelamente a isso, os estados promoveram reunião só para eles, como se o município não vesse perdas.
do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda (Consefaz),
Na prá ca, quem atende o cidadão é o município. É lá
propondo que a forma de arrecadação do IBS, proposta pela que a criança estuda os primeiros anos, que tem o posto de
Reforma Tributária dos estados, será centralizada. Há ainda um saúde para vacinas, que as ruas são calçadas etc. No entanto, na
fundo único que englobará os fundos de Desenvolvimento história do Sistema Tributário, quem vive de repasse ﬁca com o
Regional e de Equalização de Perdas de Receitas.
“pires na mão”, sujeito a polí cas estaduais e federais e tem
Nessa perspec va, solicitamos que os (as) deputados risco de retenções do dinheiro público. No caso da receita
(as) revejam essa proposta porque os municípios, na atual própria, o município administra, ﬁscaliza, arrecada, faz uma
conjuntura econômica, saem prejudicados. Na verdade, a polí ca local de forma que o município possa apresentar uma
proposta dos estados está “desﬁgurando” a Reforma Tributária qualidade de vida para a população.
da PEC 45/2019, re rando autonomia municipal sobre o
Os 5.568 municípios não querem repasse. Eles querem
consumo através do ISS, seu principal imposto.
receitas próprias para atender o cidadão brasileiro. Pedimos
No projeto da Câmara há as alíquotas da União, dos ainda, em caráter de urgência, que, nas discussões sobre a
estados e municípios, sendo que cada um pode mexer nas suas Reforma Tributária, essa questão seja levada em consideração.
Atenciosamente,
Fábio Macêdo
Presidente do Sindicato dos Fazendários
do Município do Recife (Afrem Sindical)
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As desvantagens da repar ção do
imposto único para os entes federados
Fábio Macêdo*
Passada a primeira votação da Reforma da Previdência,
os holofotes se voltam para Reforma Tributária. Ideias,
como o imposto único, são defendidas por determinados
grupos de empresários e este seria repar do entre as
demais esferas de governo. No entanto, será que vale a pena
colocar toda receita tributária dependendo de uma única
aposta e depois repar -la? Sem entrar na máxima do mercado
ﬁnanceiro que não se colocam todos os ovos numa única
cesta, vamos analisar a questão de repar ção tradicional de
tributos.
Normalmente se estabelece um percentual de um
imposto para ser distribuído para outras esferas de governo,
como IPVA, imposto estadual do qual os municípios têm
par cipação de 50%. No caso do ICMS, esse percentual é de
25% do montante arrecadado.
Este modelo põe em risco o ente menor, veja o exemplo
abaixo:
O governador deseja aumentar sua receita própria
líquida sem aumentar a carga tributária dentro do seu estado.
Ele eleva a arrecadação do ICMS em 100 milhões e reduz o IPVA
no mesmo valor.
Como detém 75% do ICMS, ﬁcará com 75 milhões do
ICMS e perderá 50 milhões do IPVA, saldo posi vo de 25
milhões.
Os municípios do seu estado pagarão a conta, terão 25
milhões do incremento do ICMS e perderão 50 milhões do IPVA,
logo, saldo nega vo de 25 milhões.
A União detém a competência residual na matéria
tributária, enfraquece os impostos compar lhados com
isenções, não prioriza ações de ﬁscalização dessas receitas e
cria tributos como Coﬁns e CPMF, não repar dos com os
demais entes federados.
A repar ção de receitas é ruim para contribuintes,
entes tulares da competência tributária e esferas de governo
que recebem o repasse.
Se o estado deseja aumentar sua receita decorrente do
ICMS em 1 milhão, aquele terá que elevar a carga tributária para
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o contribuinte em 1,33 milhão, ou seja, um aumento de 1/3
além do necessário, pois o estado só ﬁca com 75% do produto
da arrecadação daquele imposto.
A redução da carga tributária de um ente por meio de
um imposto compar lhado afetará o contribuinte de outra
forma. Todos vivem nos municípios e estes são responsáveis
pelo dia a dia de cada cidadão. Pode-se dizer que o poder
municipal é o primeiro responsável pela qualidade de vida de
cada cidadão. Ao reduzir a carga tributária ou mesmo manter
como o exemplo do ICMS e IPVA acima, haverá menos recursos
para a zeladoria das cidades, saúde básica, creches, os 11 anos
dos 14 obrigatórios para educação infan l e fundamental, e
outros serviços públicos essenciais.
Caso ex ngam todos os principais impostos estaduais e
municipais, e adotem a ﬁgura da tributação sobre a
movimentação ﬁnanceira a ser repar da com os demais entes
subnacionais, a União, provavelmente, irá usar da sua
competência residual e criar ﬁguras tributárias não
compar lhadas, como já ocorreu, e os demais entes ﬁcaram
sem a possibilidade de alavancar sua receita, pois não podem
ins tuir nenhum imposto.
* Presidente do Sindicato dos
Fazendários do Recife (Afrem Sindical)
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ANAFISCO, UVB, SINDAFSP e FENALEGIS
defendem municípios na Reforma Tributária
O presidente da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal
(Anaﬁsco), Cássio Vieira, reuniu-se com os tulares da União
dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conza ; da Federação
Nacional dos Servidores de Câmaras e de Tribunais de Contas
Municipais (Fenalegis), Antônio Carlos Fernandes; e do
Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários do Município de São
Paulo (Sindaf-SP), Hélio Campos, no dia 11 de agosto, na sede
do Sindaf-SP. Na oportunidade, as en dades debateram as
estratégias de defesa dos interesses dos municípios na Reforma
Tributária, em tramitação no Congresso Nacional.
Também houve, no dia 2 de agosto, um encontro de
integrantes da Anaﬁsco e da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) com o mesmo obje vo. “Estabelecemos um
importante canal de comunicação e diversos pontos de
convergência foram iden ﬁcados para o aperfeiçoamento da
PEC, visando um sistema tributário mais simples, eﬁciente,
equânime e, ao mesmo tempo, que mantenha a autonomia
ﬁnanceira dos municípios”, explicou Cássio Vieira.

Cássio Vieira, da Anaﬁsco, à esquerda, durante a reunião com as
outras en dades municipalistas

Vieira espera viabilizar a apresentação de uma emenda
à PEC 45/2019 para garan r que a esfera municipal tenha
assegurada sua autonomia, na deﬁnição da própria alíquota na
tributação sobre o consumo, e que tenha voz paritária com a
esfera estadual e federal no comitê gestor, dentre outros
pontos.

Almoço dos Aposentados: mais integração entre os associados
O almoço dos aposentados do Afrem Sindical foi um
sucesso com a par cipação de 45 associados. Fábio Macêdo
agradeceu a presença de todos e lembrou a importância da
integração entre os associados. Durante o evento, duas

representantes da empresa CNA apresentaram uma
proposta de Curso de Inglês para pessoas acima de 50
anos e distribuíram brindes. O Sindicato irá enviar as
propostas para quem quiser par cipar.

03

Lia Margarida: uma trajetória de luta
pelas causas sociais e contra o câncer
Lia Margarida Ribeiro de Souza é uma
auditora aposentada que tem muita
energia, fé e engajamento para mostrar às
novas gerações que a responsabilidade
social é algo fundamental para a vida em
sociedade. É uma das fundadoras do
Auditor Cidadão, um projeto que ﬁnancia
grupos em situação de vulnerabilidade
social com ações culturais e espor vas.
“Compaixão e ação es mulam o Auditor
Cidadão. Par cipar é importante”, explica
ela.
Ela integra também o Grupo de Apoio e Autoconhecimento
para Pessoas com Câncer (GAAPAC), Tenda da Fé, Pousada Interiorana
Cristã, Movimento de Cursilhos, entre outros.
Vida proﬁssional - Ao falar de sua trajetória proﬁssional, Lia
relembra o seu primeiro emprego. “Antes de ir para a Prefeitura do
Recife, a única experiência que eu ve foi na Varig, um trabalho
completamente diferente. Eu era recepcionista na loja de passagens
da Av. Guararapes. Toda minha família trabalhou na aviação, meu pai
foi gerente da Varig Norte-Nordeste e, antes disso, da Panair do Brasil.
Quando eu fui fazer a seleção para a Varig, eu fui escondida do meu
pai porque ele não queria de jeito nenhum. Como eu era ﬁlha dele,
podiam pensar que era alguma prioridade. Na época, eu fui uma das
aprovadas. Foi um trabalho onde ve experiências maravilhosas”.
Ao falar da atuação como auditora, ela enfa za sobre a época
de estudos para concurso e da prá ca proﬁssional. “Quando eu entrei
na Prefeitura, minha ﬁlha Clarissa já nha dois anos. Estudei durante
toda a minha gravidez para o concurso da Prefeitura. Na época, eu ﬁz
um curso preparatório no Colégio Agnes e alguns dos nossos
professores eram auditores aposentados da Prefeitura. Quando
tomei posse na Prefeitura, houve uma parceria imediata com a
turma. Eu só tenho a desejar que todos que entrem no serviço público
tenham a felicidade e a sorte que eu ve na Secretaria de Finanças na
PCR”.
Aposentadoria - Durante sua trajetória proﬁssional, Lia
Margarida teve que parar sua carreira de 16 anos como auditora
porque foi acome da pelo câncer de mama. “A doença aconteceu em
1997. Foi uma coisa que me surpreendeu porque eu nha uma saúde
muito boa e só havia do rinite alérgica, até então. Sempre gozei de
boa saúde e ve meus três ﬁlhos. Além de Clarissa, ve o Thiago,
ambos do meu primeiro casamento, e o Pedro, do relacionamento
posterior”, relata, com idades de 41, 38 e 25 anos.
“Meus ﬁlhos e meus netos são meus tesouros. São uma das
fortes razões da minha vida. Eu luto e não me entrego. Eu vou morrer, é
claro, todos nós iremos, mas com certeza será lutando”.
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