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Afrem debate impactos da Reforma da Previdência 
para trabalhadores e servidores públicos com parlamentares
 O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife 

(Afrem Sindical), Fábio Macêdo, está realizando periodicamente 

encontros com parlamentares para tratar sobre as mudanças na 

Reforma Previdenciária. Desta vez, a reunião foi com o deputado 

federal Daniel Coelho (PPS-PE), líder do PPS na Câmara. As 

primeiras foram com os deputados federais Silvio Costa Filho 

(PRB-PE) e Túlio Gadelha (PDT-PE). 

 Fábio Macêdo explicou que a conversa com o deputado 

Daniel Coelho foi interessante para conhecer como está 

acontecendo os bas�dores do Câmara Federal sobre a Reforma 

da Previdência. “Já houve um documento emi�do por lideranças 

de diversos par�dos e alguns pontos não devem ser incluídos na 

Reforma da Previdência. Isso foi definido recentemente. Inclui a 

descons�tucionalização, a questão do Bene�cio de Prestação 

Con�nuada (BPC), do trabalhador rural, e do regime de 

capitalização”.

 O presidente do Afrem explicou que o ministro da 

economia, Paulo Guedes, não mostrou ainda como vai ser essa 

questão do regime de capitalização e o Congresso Nacional 

denominou essa situação como um cheque em branco. “Eles não 

querem descons�tucionalizar. Isso não deve ocorrer”, 

acrescentou Macêdo. 

 Segundo Albano Rocha, o deputado Daniel Coelho falou 

da aplicação da Reforma da Previdência para estados e 

municípios. “Na opinião do deputado, esse tópico deve ser 

re�rado do texto e vão deixar essa decisão para autonomia de 

cada ente. Há uma tendência de darem prazo para estados e 

municípios aderirem ou não. Essa é a posição do presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia”, informou Rocha. 

 Fábio Macêdo tem opinião contrária ao do deputado do 

PPS. Ele acredita que estados e municípios, agindo com 

independência, podem vir a sufocar os servidores. O secretário-

geral do Afrem, João Victor de Araújo, explicou que os 

governadores e os prefeitos também não vão querer passar por 

esse desgaste sobre a Reforma da Previdência, caso seja re�rado 

do texto e permita a autonomia de cada ente da federação.

 SERVIDORES PÚBLICOS - Fábio Macêdo ques�onou 

Daniel Coelho sobre a questão da regra de transição para 

servidores públicos. “O deputado disse que tem uma emenda, e 

que no texto está sendo proposto para os servidores públicos 

cerca de 30 %, porque se tem para deputado, tem que ter para os 

outros. Ou �ra dos dois, ou põe para os dois”.

 A regra atual para quem entra hoje no serviço público é 

muito mais dura do que quem entra no regime geral, relata Fábio 

Macêdo. “O servidor já tem idade mínima, sendo para mulher 

55, para homem 60. O homem tem que contribuir por 35 anos 

para ter direito à aposentadoria.  A mulher teria que contribuir 

30 anos. No regime geral, se ele chegar aos 65 anos, �ver uns 15 

anos, ele se aposenta. Servidor só seria possível com 75. Se ele 

�ver qualquer idade e �ver 35 anos, ele se aposenta. A alíquota 

para muitos servidores públicos estaduais e municipais é na 

faixa de 14%, bem superior que o Regime Geral. Quando ele se 

aposenta, não tem FGTS. Os militares, caso a reforma deles seja 

aprovada, vão ter um aumento da indenização de 4 salários para 

8 salários, isso equivale a um FGTS. Servidor público não tem.  As 

carreiras �picas de estado, como juiz, auditor, promotor, todas 
elas não têm hora-extra”. 
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Expediente

Secretários da Fazenda do Norte e Nordeste reúnem-se para debater Reforma Tributária
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 Debater os desafios da gestão fiscal dos estados e as 

propostas de Reforma Tributária. Estes foram os temas do 

Encontro de Secretários da Fazenda do Norte e Nordeste, que 

ocorreu em 03/05, na sede da Secretaria da Fazenda do Ceará 

(Sefaz-CE).

 Nomes renomados como os professores Eurico de San�, 

coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), e Nelson Machado, ex-ministro da Previdência 

Social, ambos diretores do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 

par�ciparam do encontro e apresentaram uma proposta de 

reforma que tem como foco a tributação de bens e serviços.

 Os secretários propuseram alterar pontos da Proposta de 

Emenda à Cons�tuição (PEC) 45/2019, que está em tramitação na 

Câmara, apresentada pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP). A 

PEC tem como referência os estudos desenvolvidos pelo CCiF.

 Conheça os principais pontos sugeridos: a criação do 

Fundo de Desenvolvimento Regional Cons�tucional; o 

compar�lhamento da competência tributária apenas entre os 

estados e os municípios; a distribuição dos recursos pelos três 

entes da federação, mas com redução gradual da par�cipação da 

União; a implementação de um comitê gestor, com par�cipação 

exclusiva dos estados e municípios; a definição de um modelo de 

fiscalização a ser exercido pelos estados e municípios; a 

existência de uma jurisdição estadual para execuções fiscais; a 

criação de uma alíquota modal nacional uniforme e uma alíquota 

reduzida nacional uniforme para cesta de determinados 

produtos; e a diminuição do prazo de transição para dez anos.

Encontro foi realizado no Ceará

Fenafim promove evento sobre Reformas Tributária e Previdenciária

 “Estamos atentos aos úl�mos movimentos envolvendo 

as reformas, como a recém-apresentada PEC Nº 45/2019 - nova 

proposta de Reforma Tributária, o parecer da CCJ sobre a PEC Nº 

06/2019 da Reforma da Previdência e a tendência surgida no 

Centrão de resgatar a PEC Nº 287/2016 - texto formulado pelo 

governo Temer”, explica o presidente da en�dade, Célio 

Fernando de S. Silva. 

 Ele reforçou que cada auditor, na sua base, é importante 

nas ar�culações e na pressão aos parlamentares. “Os temas são 

de fundamental importância para a nossa carreira, para a�vos e 

ina�vos”, reforçou.

 De acordo com Luiz Ferreira, a ideia do seminário foi 

também convidar pessoas das mais diversas áreas do Brasil para 

nivelar o que está acontecendo nas reformas. “Par�ciparam 

representantes de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, entre outros”.

 As Reformas Tributária e Previdenciária foram os 

principais temas abordados no Seminário promovido, no dia 

23.4, pela Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos 

Municipais (Fenafim), em Brasília. O diretor Administra�vo-

financeiro do Afrem Sindical, Luiz Ferreira, par�cipou do evento.

Seminário da Fenafim aconteceu em Brasília 



São Paulo sedia X Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal

 O X Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal 

(SENAM) será realizado de 12 a 14 de junho, no Centro de 

Convenções do Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. Trata-se do 

maior evento de difusão das melhores prá�cas de Gestão 

Tributária em municípios. Os interessados podem se inscrever no 

site ,  e-mail:   - (11) h�p://senam.org.br/ senam@senam.org.br

3331-5605.
 O Sindicato dos Fazendários do Recife sorteou, na sala da 

UTM, os associados que ganharam os ingressos para o X 

Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal (SENAM). São 

eles: Carlos da Ma�a, Paulo Rogério e Jéssica Lorena.
 O X SENAM é uma realização da Associação dos 

Auditores Fiscais Tributários do Município de São Paulo 

(AAFIT/SP). De acordo com o coordenador-geral, Rafael 

Aguirrezábal, o evento pretende contribuir para um melhor 

desempenho das Administrações Tributárias Municipais. 

“Queremos aprimorar a capacidade técnica dos órgãos 

arrecadadores e a qualidade do atendimento ao público, debater 

questões relacionadas à melhoria do gasto público municipal e 

fortalecer as prefeituras para cumprirem sua missão junto à 

sociedade”.

 Conheça algumas palestras confirmadas: Reforma 

Tributária e ISS; Reforma Tributária e os Municípios – Questões 

Econômicas; Tributação do So�ware, Streaming, Inserção de 

Propaganda na Internet; Smart Tax City: A Tributação Imobiliária 

nas Cidades do Futuro; SINTER – Sistema Nacional de Gestão de 

Informações Territoriais; Mediação, Conciliação, Arbitragem e 

Transação em Matéria Tributária;  Projeto NFS-e Nacional em 

Andamento; Os desafios da tributação indireta do comércio 

eletrônico: estratégias para a simplificação da arrecadação 

tributária em operações B2C; Desafios e Oportunidades do 

Sistema de Controle Interno: Foco Auditoria e Combate à 

Corrupção; entre outros.

X SENAMGestão Fiscal Municipal
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PEC sobre Pequenos Municípios foi aprovada em 1º turno no Senado

 A Proposta de Emenda à Cons�tuição (PEC) nº 57/2016, 

apelidada de PEC da Desburocra�zação, foi aprovada em 1º 

turno, no dia 7/5, no Senado. O texto da proposta apresenta o 

conceito de pequeno município e confere a essas cidades um 

tratamento diferenciado, com obrigações fiscais e tributárias 

menores. 

  A matéria foi aprovada por unanimidade, 68 votos a 

favor, nenhum contra. A PEC precisa passar por uma nova 

votação no plenário do Senado, desta vez em 2º turno.  Segundo 

a Agência Senado ainda não há data prevista para que o tema 

entre novamente em pauta.

 No Senado, todos os líderes orientaram seus par�dos 

pela aprovação da matéria. Apenas o PSL havia votado contra, 

mas, após o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra 

(MDB-PE), votar favorável à PEC, o líder do PSL, Major Olímpio 

(SP), mudou sua posição.

  A aprovação da PEC da Desburocra�zação foi vista com 

preocupação pelo presidente do Sindicato dos Fazendários do 

Recife, Fábio Macêdo, quanto ao parágrafo II do ar�go 30 da 

PEC, que  diz que “Lei Complementar definirá  pequeno 

munic íp io e as normas ap l icáve is ,  d i ferenc iadas e 

simplificadas”, e con�nua no parágrafo II, que em relação “à 

delegação de competência ao Estado em que es�ver localizado, 

no que concerne à cobrança e à fiscalização de tributos, e aos 

processo administra�vo fiscal”. “Acho um erro delegar”. 

  Fábio Macêdo explica que diversos municípios foram 

criados sem viabilidade econômica para manter uma 

administração pública mínima. “Para possibilitar uma 

eficiência administra�va para os pequenos municípios em 

diversas áreas, como a tributária, a formação de consórcios 

públicos seria mais salutar do que a delegação a outro ente das 

suas competências, haja vista que o fisco estadual não tem  

condições operacionais para abarcar tal tarefa com eficiência. 

Isto sem contar que os municípios ficariam a mercê de uma 

polí�ca fiscalizatória de outrem, o que agride a sua 

autonomia".



Arraial do Afrem Sindical

 Estão abertas, a par�r de hoje até o dia 24 de maio, as 

inscrições para o Encontro de Auditores do Tesouro do Município 

do Recife. Com o tema “Finanças Municipais: Integração e 

Perspec�vas”, o evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio, 

no auditório do Sindicato dos Fazendários do Recife, das 7h30 às 

13h30, sendo que no 2º dia haverá almoço e confraternização 

após o encerramento das apresentações. Os interessados podem 

s e  i n s c r e v e r  n e s t e   ,  p e l o  e - m a i l l i n k

afremsindical@afremsindical.org.br ou pelo telefone 3441-6044.

 O Sindicato dos Fazendários do Município do Recife 

(Afrem Sindical) promoverá o evento, que tem como integrantes 

da comissão organizadora: Adriana Luzia – UTM/SEFIN, Carol 

Ferraz – UFT/SEFIN, Joaquim Pessoa – GGPAT/SADGP, Jorge 

Araújo – GGT/SEFIN, com consultoria de Haroldo Barros – PGM.

 O Encontro pretende promover exposições, discussões e 

debates de assuntos rela�vos às a�vidades desempenhadas na 

Secretaria de Finanças, visando à integração entre as áreas, 

valorização, capacitação e fortalecimento da equipe.
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Inscrições abertas para o Encontro de Auditores do Tesouro do Município do Recife

Encontro de Auditores
do Tesouro do Município
do Recife

Obje�vo Geral:

Ÿ Fomentar a troca de informações e experiências entre as 
áreas de trabalho dos ATMs. 

Obje�vos Específicos:

Ÿ Integrar a categoria dos Auditores do Tesouro Municipal do 
Recife;

Ÿ Apresentar panoramas e perspec�vas da Secretaria de 
Finanças; 

Ÿ Apresentar a principal ação de cada setor; 

Ÿ Fomentar reflexões sobre o papel individual e cole�vo nas 
estruturas das áreas de atuação dos ATMs; 

Ÿ Fortalecer as relações interpessoais da categoria dos ATMs;

Ÿ Proporcionar momentos de convívio.

Reserve na agenda: dia 6 de Junho - 19h - Festa de São 
João 

Corra e vista aquela sua camisa quadriculada ou vestido de 
fitinha!

Presença confirmada de  Raminho do Acordeon para animar 
o arrasta-pé!

Cada  associado tem direito a UM convidado. Senhas extras custam R$ 100,00 

Confirme presença pelo whatsapp 81 - 99756-0826 ou pelo 81 - 3441-6044 

30/05 7h30 às 13h30
31/05 7h30 às 13h30
Almoço e confraternização 
no 2º dia após encerramento 
das apresentações 

Inscrições até 24/05

Auditório do Afrem Sindical

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9-5zq6HawdtAGShaV7tlg2nDAiZ5G7zDDCbHd0FceZGxL1g/viewform?usp=pp_url

