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Informativo do Sindicato dos Fazendários do Município do Recife - outubro n� 10/2019
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Outubro Rosa: o alerta para a prevenção ao câncer de mama

 No Brasil, o Ins�tuto Nacional do Câncer (INCA) es�ma que surgirão, até o final 2019, cerca 

de   59.700 casos novos de câncer de mama. Os números são o grande alerta para a prevenção à 

doença. O câncer de mama é o segundo �po que mais acomete brasileiras, representando em torno 

de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino.

 A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença, pois cerca de 
quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Além de estarem atentas ao 
próprio corpo, mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia de 
rastreamento a cada dois anos. Esse exame pode ajudar a iden�ficar o câncer 
antes de a pessoa ter sintomas. 
 Um dado interessante é que a maior parte dos cânceres de mama é 
descoberta pelas próprias mulheres. Isso significa, segundo o INCA, que o 
câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos 
casos, aumentando a possibilidade de tratamentos. 
 Nos úl�mos anos, o INCA tem trabalhado com a população feminina a 
importância de “estar alerta” a qualquer alteração suspeita nas mamas 
(estratégia de conscien�zação), assim como tem desenvolvido ações com 
profissionais de saúde sobre a importância do rápido encaminhamento para a 
inves�gação diagnós�ca de casos suspeitos e início do tratamento adequado, 
quando confirmado o diagnós�co.

Cerca de 30% dos casos 
de câncer de mama 
podem ser evitados com a 

adoção de hábitos 

saudáveis como:

Pra�car a�vidade �sica.

Alimentar-se de forma 

saudável.
Manter o peso corporal 

adequado.

Evitar o consumo de bebidas 

alcoólicas.
Amamentar.
Evitar uso de hormônios. 

sinté�cos, como 

an�concepcionais e terapias de 

reposição hormonal.

O tratamento do câncer de 

mama depende da fase em que 

a doença se encontra e do �po 

do tumor. Pode incluir cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia, 

hormonioterapia e terapia 

biológica (terapia alvo).

Quando a doença 
é diagnos�cada no 

início, o tratamento tem 

maior potencial cura�vo. No caso 

de a doença já possuir metástases 

(quando o câncer se espalhou para 

outros órgãos), o tratamento 

busca prolongar a sobrevida e 

melhorar a qualidade 
de vida.

Comissão eleitoral é 
definida em 
assembleia

Conheça a estrutura dos 
fiscos na Reforma 
Tributária do Senado

Lei de Abuso de 
Autoridade é contestada 
pela Anafisco no STF
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Expediente

Definida comissão que vai dirigir processo eleitoral no Afrem Sindical

 Em Assembleia realizada no dia 24/9, foi definida a 

Comissão Eleitoral que dirigirá os trabalhos da eleição 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) e 

respec�vas suplências.
 Os auditores Evaldo José Cou�nho Filho e Manfredo de 

Andrade Sarda Júnior assumiram a presidência e a secretaria da 

Assembleia Eleitoral, respec�vamente. A Comissão Eleitoral foi 

formada por: João Marcelo Duarte Araújo, como presidente; 

Adriana Luzia Silva Cavalcante, como vice-presidente; Jéssica 

Lorena Cruz de Medeiros, como secretária.
 O Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) 

terá eleições no dia 29 de novembro, das 8h às 17h, na sede do 

Sindicato, e das 8h às 13h, na Prefeitura do Recife, no 2º andar 

do edi�cio-sede, onde funcionarão mesas coletoras de votos.  
 O registro de chapas deverá ser feito no período de 14 a 

25 de outubro. O mandato na nova diretoria será para o período 

de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. O Edital de 

Convocação para Eleições Gerais foi publicado no jornal Folha 

de Pernambuco, no dia 21/8.
 O Sindicato esclarece ainda que as Eleições Gerais para 

os cargos relacionados,  a seguir,  serão na mesma 

data/horário/local e u�lizando a mesma cédula: Conselho 

Execu�vo: Presidente – Secretário Geral  – Diretor 

Administra�vo-Financeiro – Diretor de Assuntos Sindicais – 

Diretor Social – Diretor de Aposentados (somente aposentado) 

– 1º e 2º Suplentes. Já as candidaturas para o Conselho Fiscal 

deverão ser de forma individual e independentes da chapa do 

Conselho Execu�vo, tendo 03 (três) Membros Titulares e 02 

Jéssica, Adriana e João Marcelo formam a Comissão Eleitoral

(dois) Suplentes; para Representante da Afrem na Fenafim: 
01 (um) �tular e 01 (um) suplente. (somente aposentado) – 
1º e 2º Suplentes. Já as candidaturas para o Conselho Fiscal 
deverão ser de forma individual e independentes da chapa 
do Conselho Execu�vo, tendo 03 (três) Membros Titulares e 
02 (dois) Suplentes; para Representante da Afrem na 
Fenafim: 01 (um) �tular e 01 (um) suplente. 
 Caso ocorra empate entre as chapas mais votadas, ou 

não ocorra registro de chapa nesse período, nova eleição 

realizar-se-á no dia 27 de dezembro de 2019, ficando a 

comissão eleitoral encarregada de determinar novos prazos de 

registro. Con�nuando sem apresentação de chapa para 

concorrer à eleição será reconvocada a Assembleia Geral 

Eleitoral, que indicará os associados para o preenchimento dos 

cargos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 53 do 

Estatuto. 

Manfredo Sarda e Evaldo Cou�nho assumiram a Secretaria e a 
Presidência, respec�vamente, da Assembleia eleitoral 

14 a 25/outubro - Registro de 
chapas
29/novembro - Eleição - das 
8h às 17h, na sede do 

Sindicato, e das 8h às 
13h, na Prefeitura do 
Recife, no 2º andar do 
edi�cio-sede, onde 

funcionarão mesas 
coletoras de votos.  
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En�dades formulam estrutura e autonomia dos fiscos na Reforma Tributária do Senado

 Oito en�dades representa�vas dos fiscos, de 
âmbitos nacionais, estaduais e municipais, es�veram 
reunidas e formularam um texto para a PEC nº 110 da 
Reforma Tr ibutár ia  no Senado,  na disc ipl ina da 
Administração Tributária na Cons�tuição Federal. São elas: 
Fenafim, Anafisco, Fenafisco, Febrafite, Anfip, Sindifisco 
Nacional, Sindireceita e Febrafisco
 O próximo passo das en�dades é a obtenção da 
acolhida do texto pelo relator da proposta no Senado, 
Roberto Rocha (PSDB-MA). O Sindicato dos Fazendários do 
Recife (Afrem Sindical) integra duas en�dades, a Anafisco e a 
Fenafim. As en�dades trabalharam pelo consenso, com foco 
nos interesses específicos de todos os auditores e fiscais de 
tributos municipais. 

Conheça a redação final da disciplina da Administração Tributária:

Art. 162 - A. As administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, órgãos 
essenciais ao funcionamento do Estado, que exercem 
a�vidades exclusivas de estado, compostos por 
servidores de carreiras específicas, gozarão de 
autonomia administra�va, orçamentária e financeira.

§ 1º. Lei complementar nacional estabelecerá as 
normas gerais aplicáveis às administrações tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dispondo sobre deveres, direitos, garan�as 
e prerroga�vas dos ocupantes dos cargos de suas 
carreiras específicas, bem como sobre garan�as e 
prerroga�vas especiais dos ocupantes dos cargos que 
detém a atribuição priva�va de fiscalização e 
cons�tuição do crédito tributário mediante o 
lançamento.

§ 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios estabelecerão, por lei, normas específicas 
para a organização de suas administrações 
tributárias, observadas as disposições previstas na lei 
complementar de que trata o parágrafo anterior.

§ 3º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos integrantes da administração tributária da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, sendo vedada a fixação 
de qualquer outro limite.

Art. 115. São integrantes da Administração Tributária 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios os atuais servidores da Administração 
Tributária dos entes da federação cujos cargos efe�vos, 
até 31 de dezembro de 2018, exigissem formação em 
nível superior como requisito de habilitação para o 
concurso público, e que detenham, por previsão legal, 
atribuições de fiscalização, lançamento tributário, 
julgamento de processos administra�vos fiscais, 
tributação ou arrecadação de impostos.

Parágrafo Único. Os atuais integrantes das 
administrações tributárias dos municípios, �tulares de 
cargos, providos por aprovação em concurso público, 
com a competência de fiscalização e cons�tuição do 
crédito tributário, pelo lançamento de impostos, ou o 
julgamento de seu processo administra�vo fiscal que, 
na data de promulgação desta emenda não possuam a 
escolaridade de que trata o caput deste ar�go, só 
integrarão as carreiras de que trata o ar�go 162-A após 
a aprovação em curso de formação de nível superior na 
Escola  de Nacional de Administração Tributária, a ser 
ins�tuída nos moldes da Lei Complementar.
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Anafisco ajuíza ação no STF contra nova Lei de Abuso de Autoridade
 A nova Lei de Abuso de Autoridade está sendo 
contestada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal (Anafisco). A 
en�dade ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação 
Direta de Incons�tucionalidade (ADI) nº 6234, para 
ques�onar partes da nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 
13.869/2019), publicada em 5/9 com previsão de entrada 
em vigor após 120 dias.
 A lei define os crimes de abuso de autoridade 
come�dos por agente público, servidor ou não no exercício 
de suas funções. No dia 27/9, o presidente Bolsonaro 
promulgou os trechos da lei que �nham sido vetados por ele, 
mas cujos vetos acabaram derrubados pelo Congresso 
Nacional. Ao todo, 18 vetos foram derrubados no Congresso 
Nacional.
 A nova lei também está sendo ques�onada pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que 
ingressou com ação junto ao STF. Para os juízes, não é 
possível que um magistrado aja com independência se a lei 
con�nuar em vigor.
 Para a Anafisco, a nova lei promove “uma retaliação à 
jus�ça e prejudica o combate à corrupção, à apuração das 
ações lesivas ao interesse público e à correta administração 
fiscal tributária do Estado”. Na ação, a en�dade argumenta 
que as disposições da lei afetarão seus milhares de 
associados, que veem nela uma tenta�va de in�midar 
autoridades, desde as que inves�gam ou fiscalizam até o juiz 
que sentencia com base nos fatos apurados. 
 A en�dade do fisco explica, na ação, que há 
“subje�vidade” conferida pela norma ao “conceito de abuso 

A Associação Nacional de Magistrados também entrou com ação no STF

de autoridade”, pois os termos empregados são “abertos e 
comportam interpretações e enquadramentos diversos”. Os 
disposi�vos ques�onados (ar�gos 27, 29 e 31) estabelecem 
penas de privação de liberdade em situações como a 
instauração de inves�gações, sem que haja indício da prá�ca 
de irregularidades ou estender, injus�ficadamente, a 
inves�gação em prejuízo do inves�gado ou fiscalizado. 
 A Anafisco diz que a norma terá forte impacto na 
seara tributária, pois “estabelece penas de privação de 
liberdade e multa quando a autoridade atuar no livre 
exercício da função”. A associação pede liminar para 
suspender os efeitos dos ar�gos 27, 29 e 31 da Lei de Abuso 
de Autoridade com a alegação de que restringem o exercício 
do cargo de auditor fiscal tributário nos municípios e no 
Distrito Federal. No mérito, pede que os três disposi�vos 
sejam declarados incons�tucionais. A ação foi distribuída ao 
ministro Celso de Mello.

 Os servidores aposentados que �verem dúvidas 
sobre como acessar informações sobre contracheques e 
informe de rendimentos, a Prefeitura do Recife 
disponibilizou uma central de atendimento, através do 
telefone: 3355.7156. O Sindicato dos Fazendários do 
Recife também está disponível para ajudar no 
3441.6044.
 Foi criado pela Emprel um novo site: 
h�p://www2.recife.pe.gov.br/servico/portal-do-
servidor.  Ao abrir, clicar em Portal do Servidor. Para 
acesso ao site de consulta dos contracheques e informe 
de rendimentos, a auten�cação só será possível através 
de Cer�ficado Digital ou do Sistema de Controle de 
Acesso da Emprel (EMAC). Para recuperar ou trocar a 
senha é necessário informar o CPF e checar o e-mail. 

Aposentado: conheça o número da PCR para �rar dúvidas 
sobre como acessar o contracheque no Portal do Servidor
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