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Encontro de auditores
reúne mais de 70
par�cipantes

Veja as fotos da Festa 
Junina do
Afrem Sindical 
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 O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife, 
Fábio Macêdo, apresentou informes sobre as Reformas 
Tributária e Previdenciária, durante o Encontro de Auditores do 
Tesouro do Município do Recife, nos dias 30 e 31/5 . Ele afirmou 
que a Reforma da Previdência vai passar na Câmara. “A questão 
é saber o que vai passar. O sen�mento do mercado é esse. Eles 
estão até precificando quanto isso vai refle�r no mercado e o 
valor da economia a ser gerado. Há várias emendas 
apresentadas. Uma delas é rea�var a regra de transição que foi 
muito dura em relação ao servidor, diferente do que aconteceu 
com os militares”........................................................
 Ele enfa�zou que uma situação que preocupa é a 
exclusão de emendas que re�ram estados e municípios da 
Reforma Previdenciária. “Isso deixará o servidor totalmente 
desprotegido. Isso é um perigo muito grande. Essa emenda foi 
proposta pelo deputado Daniel Coelho (PPS-PE) e pelo PL”. 
 Em relação à Reforma Tributária, Macêdo diz que só 
deve tramitar rápido após a aprovação, na Comissão Especial, 
da Reforma Previdenciária. "É importante os municípios terem  

Fábio Macêdo apresenta os desafios das Reformas Previdenciária e Tributária

um protagonismo maior, pois vai ter uma disputa forte entre 

Estados fazer o IVA dela e os estados depois podem fazer a 

adesão. No entanto, dificilmente os estados vão aceitar. O 

município, a princípio, está inserido nas decisões, na fiscalização, 

na arrecadação, na gestão do novo imposto. Mas tem que ficar 

atento se for virar lei complementar”.

 Após dois dias de debates intensos, na segunda 
assembleia realizada pelo Sindicato dos Fazendários do Recife 
(Afrem Sindical), nesta sexta-feira (14/6), na Prefeitura do 
Recife, foi votada e aprovada, por maioria, a proposta do 
governo visando a u�lização do saldo acumulado da 
produ�vidade dos auditores. 
 Na assembleia realizada no dia 5/6, foi aprovado, por 
unanimidade dos presentes, o início do pedido de revisão do 
Termo de Compromisso, celebrado em 2018, com a gestão 
municipal sobre a campanha salarial..........................................
 A direção do Sindicato  negociou com a Administração e 
conseguiu garan�r aos analistas de finanças o acréscimo de 50 
UPFs, a par�r de outubro de 2020 , na vantagem pessoal, para 
campanha do próximo ano. A medida foi antecipada em virtude 
das restrições eleitorais...........................................
 Primeira assembleia - A categoria também votou sobre 
a desfiliação da Central Sindical Pública. Foi aprovada pela 
maioria, com 3 abstenções e nenhum voto contrário. A Central 
Pública surgiu em 2015, com o obje�vo de reunir lideranças de 
instâncias municipais, estaduais e federal para mostrar que os 
servidores públicos têm diferenças únicas nas suas condições de 

carreira, em relação 
ao setor privado, e 
p a r a  r e p r e s e n t a ç ã o 
efe�va precisavam de uma Central Sindical exclusiva para seus 
interesses. No entanto, a Central Pública, de acordo com a 
explanação da direção do Afrem Sindical, tem sido omissa na 
defesa dos servidores públicos. 
 Projeto Auditor Cidadão Na terceira e úl�ma pauta da 

assembleia, foi aprovada, por unanimidade de votos, a doação 

de dois aparelhos de ar condicionados usados, modelo split,  ao 

Projeto Auditor Cidadão.

Fábio Macêdo explana sobre as reformas. À esquerda, o secretário-geral, 

João Victor de Araújo 
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Fenafim faz ar�culação
na Câmara Federal
sobre reformas

Ins�tuto Repensar
faz campanha de
doação de livros
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Fazendários aprovam proposta do governo sobre 
Campanha Salarial e se desfiliam da Central Pública



 Com o tema “Finanças Municipais: Integração e Perspec�vas”, o 
Encontro de Auditores do Tesouro do Município do Recife reuniu mais de 
70 servidores nos dias 30 e 31/ . Na abertura, a Banda Licença-prêmio, 5
formada por Leonardo Silva, Marcelo Pimentel, Pedro Gundes, Joaquim 
Pessoa e Luiz Sasaki,  uma apresentação de músicas instrumentais fez
pernambucanas e do cancioneiro popular brasileiro. No hall de entrada 
houve exposição de fotos .sobre o Recife
 O Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (Afrem 
Sindical) promoveu o evento, tendo como integrantes da comissão 
organizadora os auditores: Adriana Luzia, Carol Ferraz, Joaquim Pessoa, 
Jorge Araújo, além da consultoria de Haroldo Barros. 
 Hélio Max e Ana Maria Cavalcan� Nery apresentaram palestra 
sobre a “Aplicabilidade da inferência esta�s�ca na tributação imobiliária”. 
Abordaram sobre a avaliação empírica e por inferência esta�s�ca para 
avaliação imobiliária, além da norma técnica de avaliação, com foco no 
valor de mercado de apartamentos e salas para fins de ITBI, e sobre a 
celeridade no atendimento e emissão automa�zada do laudo técnico de 
avaliação imobiliária, sua operacionalização e exemplos. 
 Jonas Bezerra trouxe o tema “Domicílio Fiscal: Maior agilidade, 
segurança e confiabilidade no relacionamento com ”. os contribuintes
“Todos os setores estão buscando o trabalho automa�zado. Então, 
conhecemos a experiência da Receita Federal e fizemos o Domicílio 
Eletrônico do Recife, um módulo de entrega eletrônica de mensagens e 
documentos do sistema de no�ficação fiscal e que qualquer outro 
sistema da Prefeitura pode u�lizar”.
 A palestra sobre a “Imprescindibilidade de indicadores para a 
gestão pública” foi apresentada por Mariana Iervolino. Ela falou sobre a 
importância dos indicadores, como planejar ações e avaliar resultados. “A 
principal importância dos indicadores é qualificar a tomada de decisão. E 
aí, indicadores não são só para gestores, todos nós devemos tomar parte 
e conhecimento do que está acontecendo no nosso setor e na nossa 
ins�tuição. E pergunto  como acessar indicadores de modo estruturado? :
Para responder a todas essas perguntas, estamos criando um Painel de 
Indicadores para o compar�lhamento de dados da SEFIN, de forma que 
ele seja acessível, amigável e flexível. A base é um precursor. Espero que a 
ferramenta nos auxilie, seja ú�l, colabore e nos qualifique”.
 Karla da Fonte fez uma apresentação sobre a experiência Projeto 
Auditor Cidadão. Ela relatou que todos os trabalhos realizados foram 
muito gra�ficantes e que o projeto existe há 17 anos. “Desde que 
começamos não houve aumento dos valores doados. Então, solicitamos 
aos 85 auditores filiados ao projeto que autorizem o aumento do valor 
fixado e que os novos assinem a ficha de filiação, definindo o valor que 
podem doar. Os interessados podem procurar a secretaria do Afrem para 
assinar a documentação”.
 Já Renata Rodrigues abordou o tema “Integração on-line: 
Cadastro Mercan�l – Junta Comercial”. Ela falou sobre a Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas e Negócios 
(Redesim), no qual a Prefeitura do Recife aderiu em 2017. “Agora temos 
maior integração entre  da Prefeitura, há maior agilidade em órgãos
inscrições e alterações, além da uniformização do cadastro da Receita, 
Jucepe e Prefeitura, e isso inibe fraudes.  O sistema trouxe também mais 
comodidade para o contribuinte”. 
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Encontro de Auditores debate Finanças Municipais: Integração e Perspec�vas
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 O tema “O negócio da Gerência-Geral de Administração Financeira 
(GGAF)”, de João Freitas, trouxe como funciona a área, que vai desde o 
apoio ao Conselho de Polí�ca Financeira, com análise de Processos 
Administra�vos – contratação de despesas e auxílio nas sessões do Conselho 
de Polí�ca Fiscal (CPF), passando pelo gerenciamento das contas bancárias 
do município, pagamento do serviço da dívida da administração direta, 
pagamento de res�tuições de tributos e controle orçamentário. 
 Na palestra “Comunicação com o cidadão: informações e prestação 
de serviços”, Rogério Aguiar, diretor da Emprel, falou sobre a Revolução 
Industrial e a inteligência ar�ficial.  “Recife hoje é a capital com maior 
transparência de dados, no qual a Emprel criou o portal Dados Recife, com 
um milhão de page views ob�dos em 2018, que informa até acidentes e 
esta�s�cas do Samu ocorridas no Recife em tempo real. No ano passado, o 
cruzamento da folha de pagamento com mineração de dados e inteligência 
ar�ficial, com foco no combate à evasão fiscal, economizou 9 milhões de 
reais”.
 No 2º dia, Haroldo Barros abriu os trabalhos com o tema “A 
evolução profissional e a arte de ser feliz”. Ao perguntar à plateia sobre 
temas importantes como emoções, engajamento, interesse, resiliência, ele 
fez uma reflexão sobre inteligência posi�va, competências e o propósito da 
vida. 
 Na sequência, o tema “Inovações na Ação Fiscal”, apresentado por 
Luiz Moury, trouxe dois exemplos de ações de fiscalização, que com uma 
ação rápida, u�lizando lotes de cartas e e-mails aos contribuintes, conseguiu 
recuperar créditos do ISS, com a autorregularização, via confissão do 
contribuinte. “Ob�vemos o dinheiro de forma fácil”, informa. 
 Já a palestra sobre “Panorama da Controladoria-Geral do 
Município”, Roberto Melo apresentou o que é a en�dade, finalidade e 
histórico, auditoria interna, treinamentos e orientações, entre outros. “O 
grande desafio das controladorias hoje é a preservação do patrimônio 
público. Precisamos fortalecer a presença de auditores na CGM”. Clelton 
Fonseca falou também sobre a recuperação de crédito do PASEP e FPM.
 Adilson da Silva, da Emprel, e o auditor Rafael Sena apresentaram a 
palestra “Ro�nas e robôs: casos na Prefeitura do Recife”. Rafael mostrou as 
soluções encontradas para resolver os erros mais comuns de pagamento, 
como os que são feitos fora de sequência ou em duplicidade, a diminuição 
no tempo das correções manuais, e a agilização de liberação de cer�dões. 
“Pensamos em soluções de problemas com inteligência ar�ficial. O sistema 
é importante, mas a análise humana é essencial”. Numa amostra de 10 mil 
endereços, na 1ª versão, o robô fez isso em 12 horas, na 2º versão, em 30 
minutos”.
 Com o �tulo “A SEFIN somos nós”, Adriana Luzia Cavalcante, 
abordou sobre outras competências que não são apenas as técnicas. Ela 
falou sobre inteligência emocional, que é a capacidade de se conectar com 
você mesmo e com os outros. “Os nossos maiores impedimentos não são 
pessoas e nem falta de conhecimento cogni�vo, e sim falta de inteligência 
emocional. Mas podemos treinar e aprender”. Outro tema explanado por 
ela foi a autorresponsabilidade, ou seja, a capacidade de nos 
responsabilizarmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas.

 DOAÇÕES – O Projeto Auditor Cidadão solicitou aos par�cipantes a 
doação de leite em pó. Desta vez, as doações de 38 sacos de leite serão 
entregues ao Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (CERVAC), que 
atua há mais de 30 anos com crianças que possuem deficiências variadas.
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 A Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de 
Tributos Municipais (Fenafim) está mantendo diálogos intensos 
com os deputados da Comissão Especial da Reforma da 
Previdência e seus assessores técnicos. A ideia é levar 
informações, além da entrega das 10 emendas apresentadas 
pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate). 
 Pelo Afrem Sindical, Albano Rocha tem ido com 
frequência à Brasília. A Fenafim tem foco na adoção de regras de 
transição (critérios que diminuam impactos); na re�rada da 
capitalização (insustentabilidade do regime futuro e 
definhamento do sistema atual); manutenção da Previdência no 
texto cons�tucional (segurança e estabilidade jurídica, 
econômica e social); entre outros.

Afrem promove Arraial Junino muito animado

A festa de São João do Afrem Sindical foi bem animada e o arrasta-
pé não parou com o forró Pé de Serra. Mais de 80 associados 
par�ciparam da festa, que este ano teve a presença ilustre de 
Raminho do Acordeon. O presidente do Afrem Sindical, Fábio 
Macêdo, recebeu o vereador Carlos Gueiros. Conheça algumas 
imagens neste link h�ps://www.afremsindical.org.br/teste/899-
sao-joao-2019.html ou pelo site 

Fenafim intensifica diálogos com deputados federais sobre Reforma da Previdência

Doação de Livros Infanto-juvenis para o Ins�tuto Repensar
 O Ins�tuto Repensar 
está fazendo a campanha 
“Ler é bom! Doar também”, 
com o obje�vo de arrecadar 
livros infanto-juvenis para 
aumentar o acervo da 
en�dade. A entrega pode 
ser feita no Afrem Sindical 
ou na Prefeitura do Recife, 
no 2º andar, sala 16.

 O responsável pelo projeto é o auditor Pedro Gundes. 
Quem quiser conhecer, acesse o projeto pelo Instagram 
@repensarins�tuto. A en�dade funciona em Maranguape, 
Paulista. 
 Uma das propostas do organização não-governamental 
é o Projeto Fundamentos, que consiste em oferecer cursos de 
Português, Matemá�ca e de habilidades socioemocionais. 
Funciona no contraturno escolar, de segunda a quinta-feira. Os 
adolescentes que par�cipam estão cursando o 9º ano do Ensino 
Fundamental e possuem idades até 16 anos. 

Albano Rocha tem par�cipado, pelo Afrem, das ar�culações 

da Fenafim.

www.afremsindical.org.br.
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