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II Encontro de Auditores do Município do Recife vai
debater cenário da gestão tributária na era digital
Com o tema “Os desaﬁos da gestão tributária na era
digital”, o Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical)
promove, nos dias 5 e 6 de dezembro, o II Encontro de
Auditores do Tesouro Municipal do Recife. As inscrições vão até
dia 29 de novembro e podem ser realizadas pelo link aqui.
O evento será realizado na sede do Afrem e tem o
apoio do So ex. Diogo Veloso, sócio da Aika, uma consultoria
especializada em reestruturações organizacionais, modelagem
de negócios e governança corpora va, fará a abertura do
encontro.
O encontro conta com personalidades de destaque
nacional na área de tecnologia digital, a exemplo de Silvio
Meira, fundador e presidente do Conselho de Administração
do Porto Digital e professor da Cesar School; Claudio Marinho,
também fundador do Porto Digital, consultor em cenários e
estratégias na Porto Marinho e ex-secretário de Planejamento
e de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado; Alcides
Niceias, presidente do So ex Recife, uma oscip que forma um
centro de excelência de empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), sem ﬁns lucra vos.
O Afrem Sindical convidou também o Procuradorgeral do Recife, Rafael Figueiredo, e o presidente no
Complexo Industrial Portuário de Suape, Leonardo Cerquinho,
para falarem de inovação no setor público.
No segundo dia, haverá uma mesa-redonda com o
tema “O desaﬁo da tributação dos negócios desenvolvidos na
era digital”. Os debatedores são Yves Nogueira, CEO da Tynno
Negócios e Par cipações; Raphael Moraes, advogado
especialista na área tributária; e Paulo Maros ca, sócio da
Matriz Consultoria Contábil e planejador ﬁnanceiro. No ﬁnal,
Diogo Veloso e a equipe da Aika farão o fechamento do evento.
Nesta segunda edição do evento, a comissão
organizadora é formada por Adriana Luzia Cavalcante, Carol
Ferraz, João Marcelo Araújo, Joaquim Pessoa, Jorge Araújo e
Fred Cavalcan . A Banda Licença-Prêmio fará apresentações
durante todo o evento.
Cenário de inovação digital - Para o auditor Jorge
Araújo, a era digital chegou e aqueles que não acompanharem
as mudanças serão tragados e ﬁcarão fora do contexto
..............

Conheça a programação
do II Encontro de
Auditores do Recife

social. “O poder público, como um dos importantes atores
desse novo cenário, possui a imperiosa necessidade de
aumentar o seu nível de inovação. Criar meios inteligentes de
gerar informações, integrar sistemas e oferecer soluções. É
urgente e inadiável”, explicou.
A auditora Adriana Luzia Cavalcante enfa za que no 1º
encontro a categoria fazendária olhou para a Secretaria de
Finanças, conheceu as novidades e os avanços, e no 2º
encontro a proposta é diferente. “Porque não olhar para fora,
ver o que está acontecendo no mundo, quais são os impactos
desse futuro no setor público, em especial, na tributação?
Vamos escutar o que o mercado, os advogados e os contadores
estão falando. Reﬂe r a respeito dos nossos desaﬁos, discu r
sobre os impactos disso tudo nas relações econômicas e
sociais, no nosso papel de agentes públicos”.

Eleição do Afrem Sindical
será dia 29 de novembro
e terá chapa única

Recife obtém nota
máxima no quesito
autonomia em pesquisa

Programação do II Encontro de Auditores do Município do Recife
Tema:

Os desaﬁos da gestão tributária na era digital
Obje vo geral: Reﬂe r sobre as mudanças provocadas pelas
inovações tecnológicas na gestão tributária.
Obje vos especíﬁcos:
Expor as inovações nas relações sociais, econômicas e de
trabalho.
Apresentar o uso de novas tecnologias na resolução dos
problemas.
Divulgar ações inovadoras no setor público.
Debater sobre a nova Economia e as perspec vas da
Tributação.
Iden ﬁcar novos caminhos para permanente atualização
da gestão tributária.
Quinta-feira, 05/12
07:30 Credenciamento.
08:00 Banda Licença-Prêmio.
08:15 Abertura-Jus ﬁca va.
08:30 Momento Inicial
Diogo Veloso - Consultor e treinador corpora vo,
sócio da Aika experiência empresarial.
09:00 Como as plataformas digitais estão mudando o
trabalho, a economia e a sociedade.
Silvio Meira - Fundador e presidente do Conselho
Administra vo do Porto Digital.
09:30 Debate
09:45 Cidadãos digitais, governos analógicos.
Claudio Marinho - Consultor em cenários e
estratégias na Porto Marinho Ltda.
10:15 Debate
10:30 INTERVALO (20 minutos)
10:50 Banda Licença-Prêmio
11:00 O uso de novas tecnologias na resolução de
problemas.
Alcides Niceas - Presidente do So ex Recife – Centro
de Excelência em Tecnologia de So ware do Recife.
12:00 Leonardo Cerquinho - Presidente no Complexo
Industrial Portuário de Suape.
12:30 Debate
13:00 Informes e considerações ﬁnais.
Banda Licença-Prêmio
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Sexta-feira, 06/12
07:30 Recepção
08:00 Banda Licença-Prêmio
08:15 Inovações no setor público.
Rafael Figueiredo - Procurador-geral do Município do
Recife.
08:45 Debate
09:00 Mesa-redonda: O desaﬁo da tributação dos negócios
desenvolvidos na era digital.
Debatedores:
09:00 Yves Nogueira - CEO da Tynno Negócios e
Par cipações
09:20 Raphael Moraes - Advogado especialista na área
tributária.
09:40 Paulo Maros ca - Sócio diretor da Matriz Consultoria
Contábil e Planejador ﬁnanceiro
10:00 Debate com a plateia
10:45 INTERVALO
11:00 Experiência Aika.
13:00 Avaliação do evento. (link whatsApp)
13:15 Agradecimentos e considerações ﬁnais.
Banda Licença-Prêmio
Serviço:
Inscrições até 29/11/2019.
Data: 05 e 06/12/2019.
Horários:
Dia 05, quinta-feira - 7:30 às 13:30.
Dia 06, sexta-feira - 7:30 às 15:30. (com almoço ao ﬁnal
das discussões).
Local: Auditório AFREM Sindical

Conheça os candidatos da única chapa inscrita para eleição do Afrem Sindical
O Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical)
terá eleições no dia 29 de novembro para renovação do
Conselho Execu vo, do Conselho Fiscal e do representante do
Afrem Sindical na Federação Nacional de Auditores e Fiscais de
Tributos Municipais (Fenaﬁm), além das suplências. O mandato
da nova diretoria será para o período de 01.01.2020 a
31.12.2021.
A única chapa inscrita é formada pelos seguintes
candidatos ao Conselho Execu vo: Fábio Macêdo - Presidente;
João Victor de Araújo - Secretário-geral; Luiz Ferreira – Diretor
Administra vo-ﬁnanceiro; Petrônio Lira Magalhães – Diretor
de Assuntos Sindicais; José Anchieta Belém – Diretor Social;
Diretora de Aposentados – Adriana Almeida Bezerra; Felipe
Campelo – 1º Suplente; e Ana Carolina Ferraz – 2ª Suplente.
O representante do Afrem na Fenaﬁm tem como
candidato Albano Rocha. Já as candidaturas para o Conselho
Fiscal, que são individuais, são: Karla da Fonte, Manfredo
Sarda, Sidney Lima, Elias Guarino e José Santa Cruz.
Na opinião de Fábio Macêdo, a maior realização que a
gestão teve, neste úl mo mandato, foi conseguir a unicidade
da categoria. “Nesse momento complicado para o serviço
público, a união é fundamental para a preservação do respeito
e do reconhecimento do quadro fazendário, um corpo técnico
capaz de prover o ente federado dos recursos para atender às
demandas sociais. Para a próxima gestão, o desaﬁo será bem

Fábio Macêdo é candidato à reeleição, juntamente com
Luiz Ferreira e João Victor, mas há novatos na chapa

maior. Não em âmbito local, mas nacional, em virtude da
Reforma Tributária”.
Ele explicou que o que está proposto na Reforma
Tributária tem “enfraquecido os municípios, que tem no seu
principal imposto - o ISS - um alto potencial de crescimento,
decorrente do segmento de serviços, em troca de uma maior
par cipação – não tão expressiva – em a vidades que não
proporcionarão aos municípios uma receita capaz de prover
recursos para a demanda cada vez mais crescente dos
municípios. O município está bem mais próximo do cidadão. É
notório que o município tem desempenhado um papel
importante, em especial nesse período de crise econômica”.

~ do biênio 2018-2019
Resumo das açoes

01
02
03

Adequação do decreto regulamentador
da Gra ﬁcação de Superação de Metas
Fiscais (GSMF), com a ﬁxação de limites e
criação do saldo da GSMF;

Atuação, junto ao Congresso Nacional,
nas reformas de interesse dos associados
e defesa da autonomia Municipal.

04

Implantação de uma tabela do Plano de
Cargos dos analistas de ﬁnanças e
aumento da quan dade de UPF´S da
vantagem pessoal;

Consolidação do almoço dos aposentados
no mês de agosto;

05

Realização de dois encontros de Auditores
do Tesouro do Município;

06

Apoio para nomeação de novos auditores;
Implementação de um novo portal do
Afrem;

Propostas: 2021-2022

01

Consolidação dos encontros semestrais
dos Auditores do Tesouro do Município;
Ajustes da GSMF com metas de trabalho;

Atuação, junto ao Congresso Nacional,
nas Reformas Tributária e Administra va
de interesse dos associados e defesa da
autonomia municipal.

02

Firjan avalia municípios sobre gestão ﬁscal e
Recife obtém nota máxima no quesito autonomia
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan) publicou uma pesquisa socioeconômica
que traça um raio-x da gestão ﬁscal dos municípios
brasileiros. A gestão tributária do Recife obteve nota
máxima no quesito autonomia, ou seja, da capacidade de
ﬁnanciar a estrutura administra va, e em 11º lugar no
ranking nacional do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF). O
primeiro lugar nacional ﬁcou com Salvador, seguido de
Rio Branco e Manaus.
O estudo pretende contribuir para o debate sobre
a eﬁciência da gestão pública e traz os principais desaﬁos
para a gestão municipal. O IFGF faz referência a 2018 e
avalia as contas de 5.337 municípios, onde vive 97,8% da
população brasileira. De acordo com o Firjan, o índice foi
inteiramente construído com base em resultados ﬁscais
oﬁciais, declarados pelas próprias prefeituras. Essas
informações são disponibilizadas anualmente pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro (Siconﬁ).
O índice é composto por quatro indicadores: IFGF
Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Liquidez e IFGF
Inves mentos. A leitura dos resultados é bastante
simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que quanto
mais próxima de 1 melhor a gestão ﬁscal do município.
Para o auditor do Tesouro Municipal do Recife e
presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem
Sindical), Fábio Macêdo, a nota máxima para o Recife em
autonomia é “fruto do trabalho da administração
tributária, que busca alavancar a receita própria com
jus ça ﬁscal e proporcionar recursos que viabilizam uma
melhor prestação de serviços públicos ao recifense.
Foram diversas ações ﬁscais nos tributos imobiliários e
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Imposto Sobre Serviços (ISS), principal receita do
município do Recife". Ele reforça também que “o
indicador do gasto de pessoal foi bom e isto depende da
receita e dos gastos com pessoal. Ter uma receita alta
ajuda neste indicador”.
Mapa da Gestão Fiscal mostra país em estado de alerta
73,9% dos municípios foram avaliados no IFGF com gestão
ﬁscal di cil ou crí ca. São 3.944 cidades nessa situação e a
análise dos fatores que explicam esse quadro evidencia a
profundidade da crise ﬁscal brasileira;
Quase dois mil municípios não são capazes de gerar
localmente recursos suﬁcientes para arcar com as despesas
da estrutura administra va;
50% das prefeituras gastam mais da metade do orçamento
com pessoal;
Mais da metade apresenta diﬁculdade para pagar
fornecedores;
Quase metade do país tem nível crí co de inves mento,
des nando apenas 3% das receitas a essas despesas.
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HORÁRIO

RED LOUNGE BUFFET

12H30

Av. 17 de Agosto,
2513, Casa Forte

Senha extra
R$ 100
reservas: 3441-6044 ou

9.9756-0826

