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Mauro Ricardo confirma às entidades da
Classe intenção de PLO em novembro
Diretores do Sinafresp compareceram ao
encontro marcado pelo próprio secretário da Fazenda, no dia 19 de julho,
com o objetivo de anunciar aos
dirigentes classistas a intenção do
governo estadual de aprovar um
PLO, em novembro, com validade a partir de 1º de janeiro
de 2011.
Durante a reunião, os diretores
entregaram ao secretário a Carta
do Conselho, documento que contém o posicionamento da Classe e do
Sinafresp sobre o suposto PLO e o requerimento dos AFRs de 2009, reivindicando
a promoção automática para o Nível I, após um ano, e
Nível II, após o fim do estágio probatório. Leia mais na página 3.

Sinafresp envia consulta à
Classe sobre PLO
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sugestões sobre pontuação
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DIRETORIA
Presidente: Ivan Netto Moreno; Vice-Presidente:
Miriam Arado; Secretário-Geral: Teo Franco;
Secretária-Adjunta: Maria Jordan Azevedo;
1º Tesoureiro: José Roberto Costa dos Santos;
2º Tesoureiro: Igor Lucato Rodrigues; Diretor de
Assuntos Intersindicais: Jorge Breder.

Comunicação

Sinafresp cria Fórum de Debates
para AFRs no site da entidade
Desde o dia 12 de julho, está no ar o Fórum
do Sinafresp. Essa é mais uma ferramenta de
comunicação implantada pela Diretoria do
Sindicato, com o objetivo de promover a integração entre entidade e filiados, além de ser
um canal de troca de ideias e informações entre os próprios colegas.
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Para acessar o fórum, basta fazer o login no
site do Sinafresp, na área restrita aos sindicalizados e, no menu Opções, o AFR visualizará
o novo link Fórum.
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A primeira vez que o associado clicar
nesse link, será exibida uma mensagem
informando a necessidade de fazer o cadastro de um apelido, que não poderá
ser alterado posteriormente. Essa será
a identificação do usuário no fórum,
ou seja, todas as mensagens postadas
por ele serão registradas com o apelido
escolhido na hora do cadastro.

CONSELHO DE REPRESENTANTES

namento desse novo espaço no site é igual a
qualquer fórum da internet.
Já existem alguns temas com debates em andamento, como AFRs em Desvio de Função,
Aposentadoria, Eleições 2010, Lei Orgânica,
Mobilização, Nível Básico/Função Básica, PEC
Federal, PR, Representação Política, Subteto e
Tabela de Produtividade.
Acesse o site www.sinafresp.org.br, cadastrese no fórum e participe ativamente das discussões da Classe.

Segundo o Departamento de Tecnologia
da Informação do Sinafresp, o funcio-

Dever
Cumprido
Julho/2010
Esta seção tem como objetivo
prestar homenagem aos
colegas que se aposentaram
após anos de dedicação e
serviços prestados ao Estado
e à sociedade. A todos os
AFRs que venham a figurar
neste espaço, o nosso sincero
agradecimento e votos de
paz e harmonia no merecido
descanso.

Dia

Nome

Regional

1

Fernando de Oliveira dos Santos

DRTC II/Capital

1

Sidnei Gabbai de Oliveira

DRTC II/Capital

1

Hitoshi Okamoto

DRTC II/Capital

1

Antônio Sérgio Gomes Valente

DRTC II/Capital

1

Walter Alberto Martins

DRTC I/Capital

1

Maurício Aparecido Colin

DRT 15/Araraquara

1

Antônio Nivaldo Orlandi

DRT 7/Bauru

1

Hélio Marincek Filho

DRT 3/Taubaté

1

Jorge Pereira da Silva

DRT 3/Taubaté

1

Jamir Brizzante

DRT 3/Taubaté

1

Hiroshi Shidomi

DRT 14/Osasco

1

Silvio Mitsio Okubaro

DRT 12/ABCD

7

José Carlos Fogaça

DRTC III/Capital

7

Carlos David

DRTC I/Capital

7

Luzberto de Oliveira

DRT 12/ABCD

7

Manoel Montognoli

DRT 15/Araraquara

13

Jaime Crovador

DRT 12/ABCD
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Sinafresp em Ação
Para 2011

Secretário da Fazenda confirma às entidades da
Classe intenção de PLO em novembro
No fim da tarde de 19 de julho, diretores do Sinafresp estiveram
no gabinete do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Machado
Costa. O encontro foi marcado pelo próprio secretário, com
o objetivo de anunciar aos dirigentes classistas a intenção do
governo estadual de aprovar um PLO, em novembro, com validade a partir de 1º de janeiro de 2011.

Durante a reunião, os diretores entregaram ofício ao secretário, encaminhando a Carta do Conselho, documento que
contém o posicionamento da Classe e do Sinafresp sobre o
suposto PLO. O documento foi elaborado à vista das informações que partiram da reunião de Mauro Ricardo com os
delegados, realizada poucos dias antes do encontro com os
dirigentes classistas.

Estavam presentes os coordenadores da CAT, Otávio Fineis
Junior, e da CPM, Evando Freire; o diretor da DEAT, José Clóvis
Cabrera e a assessora política de despesa de pessoal, Conceição
Aparecida Fraga. Também foi chamada para o encontro a diretoria da Afresp, representada pelo presidente em exercício, João
Dias Yanes, o 2º vice-presidente, Hildebrando Djalma Pirágine
e o secretário-geral, Marcimedes Martins da Silva.
Acesse a área restrita do site www.sinafresp.org.br e leia detalhes
sobre o encontro.
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Também foi entregue ao secretário o requerimento dos AFRs
de 2009, reivindicando a promoção automática para o Nível
I, após um ano, e Nível II, após o fim do estágio probatório.

Sinafresp envia consulta à Classe sobre PLO
Logo após a reunião com o secretário da Fazenda (leia matéria
acima), a Diretoria do Sinafresp elaborou uma consulta à Classe
sobre as próximas ações a serem implementadas, diante do resultado do encontro, ocorrido em 19 de julho.
Essa consulta foi feita na forma de pesquisa de opinião, e os colegas foram orientados a postar o documento de volta ao Sindicato até o dia 5 de agosto de 2010. Além da postagem gratuita
(porte pago), a carta era anônima, preservando a identidade dos
colegas e garantindo a liberdade de expressão.

Para efeito de controle e segurança,
a Diretoria informou aos filiados
os critérios para
validar os questionários. De acordo com a orientação, somente as correspondências que chegassem ao Sinafresp por correio e envelope oficial da entidade
seriam consideradas para a pesquisa.

Com o objetivo de esclarecer e apresentar os fatos aos AFRs, foi
enviada junto à pesquisa uma carta da Diretoria da entidade
com informações sobre a proposta do governo.

A pesquisa, bem como a carta da Diretoria e o resultado da
consulta à Classe estão disponíveis no site www.sinafresp.org.br,
na área restrita.

Governo, Administração e deputados tratam de PLO em reunião no Palácio dos
Bandeirantes
No dia 28 de julho, por telefone, o presidente do Sinafresp,
Ivan Netto Moreno, obteve do diretor da DEAT, José Clovis Cabrera, informações sobre a reunião realizada na véspera (27),
no Palácio dos Bandeirantes, a respeito do PLO que seria apresentado em novembro, para corrigir o subsídio do governador a
partir de 2011.

reunião. Participaram ainda os secretários da Fazenda, Mauro
Ricardo Machado Costa; de Economia e Planejamento, Francisco Vidal Luna; da Casa Civil, Luiz Guimarães Marrey; e de
Gestão Pública, Marcos Monteiro. O deputado Barros Munhoz
e o coordenador da CAT, Otávio Fineis Junior, também estavam
presentes.

O diretor executivo confirmou a notícia do apoio do governador Alberto Goldman ao PLO, conforme veiculada pelos
deputados Vitor Sapienza e Vaz de Lima, também presentes à

Para Cabrera, o compromisso do governo veio reforçar a promessa que havia sido feita pelo secretário da Fazenda na recente
reunião em que recebeu os membros da Diretoria do Sinafresp.
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Sinafresp em Ação
Histórico

Colegas pedem
informações
e Sinafresp
mostra
cronologia do
PLO de 2006

Muitos AFRs, principalmente os nomeados a
partir de 2006, têm buscado no Sinafresp informações sobre as circunstâncias que cercaram
a apresentação e a rejeição pela Alesp do PLO,
acordado na época, com a Classe, que aumentava o subsídio do governador em 2006.
Para levantar as informações do ocorrido
naquele ano, o Departamento de Comunicação
do Sindicato pesquisou as notícias veiculadas a
respeito desse assunto no Jornal Sinafresp no segundo semestre de 2006.
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Atendendo aos pedidos dos colegas, o
Sinafresp elaborou um resumo com a ordem
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cronológica do encaminhamento da proposta, que culminou com o descumprimento do
acordo firmado entre a Administração, o Governo e a Alesp.
As informações estão baseadas nas notícias
publicadas nas edições de número 131 (abril
a junho/06 – p. 4), 132 (julho e agosto/06 – p.
10), 133 (setembro a dezembro/06 – p. 3), do
Jornal Sinafresp; no informativo BIS Sinafresp
(edição nº 5 – 5 de janeiro de 2007) e em
consultas feitas ao site da Assembleia Legislativa (www.al.sp.gov.br). O material completo está disponível na área restrita do site do
Sinafresp.

Paralisações de 15 minutos
da categoria continuaram
durante o mês de julho
Nas manhãs de 13 e 27 de julho, os Agentes Fiscais de Rendas paralisaram suas atividades, mais
uma vez, simultaneamente, em todas as regionais
espalhadas pelo Estado. As manifestações davam
prosseguimento à demonstração da insatisfação
da Classe pela falta de iniciativa do governo na
busca de solução às reivindicações dos AFRs.
A mobilização foi realizada em semanas intercaladas, devido ao período de férias escolares (e
da maioria dos colegas que têm filhos) e ao recesso da Alesp. Dessa forma, a Diretoria preferiu
tornar as paralisações quinzenais durante o mês
de julho.
No dia 13, as mobilizações foram marcadas por
pequenas passeatas e demonstração externa mais
incisiva sobre o descontentamento da categoria.
No Predião, mais de 150 colegas seguiram, a pé,
até a sede do Poupatempo/Sé para demonstrar
à população e aos contribuintes paulistas as injustiças que os Agentes Fiscais de Rendas vêm sofrendo, mesmo com os excelentes resultados que
a arrecadação estadual tem registrado.

Sede e DRTC I/Capital

DRT 5/Campinas

DRT 6/Ribeirão Preto

DRT 8/São José do Rio Preto

DRT 9/Araçatuba

DRT 10/Presidente Prudente

DRT 11/Marília

DRT 12/ABCD

DRT 14/Osasco

DRT 15/Araraquara

No interior, os colegas arrecadaram alimentos e
donativos para as vítimas das chuvas nos Estados
de Alagoas e Pernambuco.
Realizada após a reunião do Sinafresp com o
secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Machado
Costa (leia na página 3), a paralisação do dia 27
de julho teve como principal objetivo a prévia
consulta dos representantes em suas bases sobre
o anúncio do suposto PLO para novembro.
O resultado oficial da pesquisa, enviada aos AFRs
de todo o Estado, sobre o posicionamento da categoria em relação ao anúncio do PLO pelo governo, você confere no site www.sinafresp.org.br.

Sinafresp em Ação
Prêmio de Produtividade

Sinafresp entrega à DEAT propostas sobre a pontuação da FDT

Disciplinada pela Resolução SF 12, de 2 de fevereiro de 2010, e
com vigência até 31 de julho, a atribuição de pontos do serviço externo vinha recebendo inúmeras críticas de colegas que exercem
a fiscalização direta de tributos. Considerando a necessidade de
aperfeiçoamento da medida, logo após sua publicação no Diário
Oficial do Estado, o Sindicato decidiu levantar sugestões com vistas
à melhoria no sistema de pontuação, com a participação do corpo

Paralelamente, foi feita uma pesquisa de opinião – dirigida a todos
os AFRs da FDT e aos de função interna que tenham relação com
o serviço externo –, com o objetivo de subsidiar os estudos e propostas que seriam elaborados pela entidade.
Após receber o material dos diretores e discutir vários pontos das
propostas, Cabrera informou que a nova resolução sobre os pontos
do PP da fiscalização externa, que entra em vigor a partir de 1º de
agosto de 2010, já estava sendo preparada. Ele disse ainda que
examinaria com cuidado as sugestões apresentadas pelo Sinafresp,
antes de finalizar a proposta que será levada ao secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa.
Para conhecer as propostas da Classe entregues ao diretor da DEAT,
acesse a área restrita do site do Sinafresp, na seção Downloads
para Associados.

Nova promoção dos AFRs: Sinafresp solicita à CAT participação nos estudos
No final do mês de junho, a CAT (Coordenadoria da Administração Tributária), por
meio do seu coordenador, Otávio Fineis
Junior, enviou ofício ao Sinafresp convidando a entidade a oferecer sugestões
para o novo processo das promoções dos
AFRs.
Diante do curto prazo e da importância
do tema para a categoria, o Sindicato elaborou imediatamente um documento com
propostas que contemplavam os principais
pontos do concurso, como pontuação das
funções, Nível Básico, regras de transição
e critérios de desempate, entre outros.

e na página da entidade no Twitter, solicitando a todos os AFRs que encaminhassem, urgentemente, sugestões para os
novos critérios das Promoções por Merecimento. Para isso, foi criado o e-mail
novapromocao@sinafresp.org.br.
Também naquele momento, a Diretoria
informou aos colegas que preferiu concentrar as atenções nas propostas e, somente
após o encaminhamento desses estudos
iniciais à CAT, noticiar o assunto.

Protocolado no gabinete do coordenador
da CAT, no dia 5 de julho, constava ainda
no documento a solicitação para que, antes da implementação das mudanças, o
Sindicato tivesse acesso à minuta das propostas e um representante fosse incluído
no grupo que vem debatendo e analisando as alterações.

Segundo o diretor do Sinafresp Igor
Lucato Rodrigues, responsável pelo levantamento das propostas apresentadas,
o documento entregue à CAT foi apenas
um esboço inicial. “Foi concedido um
prazo curto, que não permitiu maior
aprofundamento nos estudos nem consulta ampla à Classe. Portanto, queremos
participar das discussões subsequentes,
para que o resultado final possa ser o
mais justo possível”, explicou.

As sugestões apresentadas pela base
poderiam ser consideradas nessa oportunidade. O Sinafresp publicou notícia
no site, no informativo Sinafresp em Ação

Vale lembrar que, com a entrada em vigor
da Lei Complementar nº 1059/2008, as
Promoções por Antiguidade foram extintas, e o concurso das Promoções por

Merecimento aguarda regulamentação e
alteração das regras.
Até o fechamento desta edição do Jornal
Sinafresp, os diretores não tinham recebido resposta ao ofício encaminhado à CAT,
tampouco tinham sido procurados para
tratar do assunto.
Promoção 2009
Terminou, no dia 16 de julho, o prazo para
inscrição dos AFRs nas Promoções por
Merecimento 2009.
De acordo com a comissão responsável,
o concurso foi aberto aos colegas que estavam em efetivo exercício no dia 31 de
julho de 2009 e que integravam os níveis
de II a V. Aposentados a partir de 1º de
agosto de 2009 também participam do
processo e pensionistas puderam inscrever o colega falecido no mesmo
período.
Até o final do mês de julho não havia sido
publicada no Diário Oficial do Estado a
listagem classificatória do concurso. Fique
atento e acompanhe as notícias no site do
Sinafresp.

Diretoria solicita informações sobre reestruturação da Sefaz
O presidente do Sinafresp, Ivan Netto Moreno, encaminhou, no dia 8 de julho, ofícios aos coordenadores da CAT (Otávio Fineis
Junior), da CGA (Humberto Baptistella Filho) e da CPM (Evandro Freire), solicitando informações sobre a reestruturação da Secretaria
da Fazenda de São Paulo.
Até o fechamento desta edição do Jornal Sinafresp, a Diretoria da entidade não havia recebido resposta de nenhum dos coordenadores procurados. Acesse a área restrita do site do Sindicato e leia mais informações sobre este assunto.
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Durante o encontro, o presidente Ivan Netto Moreno, a vice, Miriam
Arado, e o diretor Igor Lucato entregaram o documento com os resultados de um minucioso estudo sobre o tema e de uma pesquisa
de opinião feita com os AFRs, ambos de autoria da entidade.

de Representantes Setoriais em todo o Estado.
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Em reunião no dia 15 de julho, a Diretoria do Sinafresp apresentou ao diretor executivo da Administração Tributária, José Clovis
Cabrera, as propostas do Sindicato para o aperfeiçoamento da
pontuação do Prêmio de Produtividade dos serviços externos da
fiscalização.

Conselho de Representantes
Análise & Debate

Conselho delibera sobre anúncio de PLO para novembro
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Durante o último encontro do Conselho do
Sinafresp, no dia 17 de julho, os representantes analisaram o anúncio da intenção do
governo estadual de apoiar a aprovação, em
novembro, de PLO para entrar em vigor em
janeiro de 2011.
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O tema foi pauta de um longo debate entre
os conselheiros de todas as regionais que, durante a análise do suposto PLO, expuseram
como os colegas de suas respectivas regionais
receberam a informação. Após ouvir os representantes, foi possível concluir que, naquele
momento, a maioria da Classe via com reservas a aprovação de um novo subsídio após as
eleições.
Para nortear e esclarecer aos AFRs da capital e do interior qual o posicionamento do
Sinafresp e do seu Conselho de Representantes sobre esse anúncio, baseado em consulta
à Classe e nas deliberações da AGE de 20 de
março de 2010, foi aprovada a elaboração da
Carta do Conselho.
Produzido antes do encontro da Diretoria da
entidade com o secretário da Fazenda, no dia
19 de julho (leia na página 3), o documento
reforça quais são as reivindicações da carreira e aponta alternativas para amenizar os
prejuízos da categoria, enquanto esta mantém
a busca do atendimento de seus pleitos.
No encontro, também foram analisadas as
manifestações da categoria. Nesse sentido,
foi ratificada a aprovação da intensificação
das mobilizações, mantendo as paralisações
semanais e inserindo outras sugestões que seriam encaminhadas ao comitê responsável,
até que houvesse garantias sobre o PLO.
Entretanto, após a reunião com Mauro Ricardo,
o Sinafresp enviou consulta à categoria para levantar a opinião dos filiados sobre as próximas
ações a serem adotadas (página 3).
Acesse a área restrita do site www.sinafresp.org.br,
na seção Downloads para Associados, e leia a
Carta do Conselho na íntegra.

Sinafresp em Ação
Desinteresse

Para o presidente do Sinafresp, Ivan Netto Moreno, mais grave
ainda é que essa evasão na carreira não deve parar. “Muitos continuam estudando e tão logo seja reaberta a temporada de concursos, após as eleições, outros servidores devem abandonar o Fisco
Paulista. É uma pena que, mesmo sendo o Estado mais rico e que
mais arrecada no país, São Paulo deixou de ser atraente para os
novos talentos, o que pode comprometer a qualidade do trabalho
no futuro”, alertou.

De acordo com um colega que prefere não se identificar, os destinos mais comuns dos servidores candidatos que saem da Fazenda
paulista são as repartições que fizeram concurso na mesma época,
como o do ICMS/RJ e da Receita Federal. “Outros destinos são o
Banco Central, ICMS/SC, ICMS/RS e Ministério do Planejamento.
Há casos isolados como o de um colega que, já em exercício, pediu exoneração e voltou para o Fisco de Minas e de outro que
optou por ficar na ANAC”, informou.

Diversos ex-AFRs enviaram mensagens de despedida aos colegas,
justificando a decisão de deixar o Fisco Paulista. Em praticamente
todos os casos, a Função Básica/Nível Básico, a desvalorização da
categoria e a diferença salarial entre os níveis iniciais da Carreira
paulista e de outros Estados são as razões para a preocupante fuga
de talentos que vem sendo observada entre os colegas recém-ingressados na Classe.

Censo Sinafresp 2010
No final do mês de julho, o Sinafresp enviou aos AFRs de todo o Estado uma ampla pesquisa de opinião sobre a entidade
e suas ações, carreira e remuneração, Secretaria da Fazenda, governo do Estado, os políticos, as eleições, além de levantar a
satisfação da Classe no trabalho de AFR.
Todos receberão essa pesquisa – filiados e os que ainda não estão vinculados ao Sindicato, ativos e aposentados. O objetivo
do Sinafresp é compreender melhor o pensamento dos Agentes Fiscais de Rendas. Para assegurar o rigor técnico e o sigilo, a
entidade contratou os serviços da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo).
Após responder aos questionários, o AFR deverá postar, gratuitamente, a carta-resposta em qualquer agência dos Correios.
A pesquisa foi dividida em dois módulos com envelopes distintos. O primeiro módulo
é um questionário cadastral destinado a atualizar, ampliar e enriquecer o banco de
dados do Sindicato. Ele deve ser preenchido por todos os integrantes da categoria e
colocado no envelope de tom amarelado.
Impresso em papel branco, o segundo módulo tem caráter absolutamente sigiloso e,
por isso, não permite a identificação do respondedor no envelope.
Para mais informações, acesse o site do Sinafresp na seção de notícias da
Nossa Classe e na área restrita aos sindicalizados.

Conforme o Artigo 33, parágrafo 1º da Lei 1059/2008, a PR (Participação nos Resultados) é paga trimestralmente até o terceiro mês seguinte ao término do período de avaliação.

Qual é o prazo
para pagamento
da Participação
nos Resultados?

Por exemplo, no trimestre de abril a junho, a PR poderá ser paga entre os meses de julho e setembro.
No terceiro trimestre do ano (julho a setembro), o pagamento da PR poderá ser efetuado até o mês de
dezembro. E por fim, o pagamento da PR do último trimestre do ano (outubro a dezembro) pode ser
quitado até o mês de março de 2011.
Segundo informações do Departamento Jurídico do Sinafresp, a Secretaria da Fazenda é quem determina o mês do pagamento da PR. Normalmente, ele é feito com os vencimentos do segundo mês
após a apuração/encerramento do trimestre.
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Já chegou a 65 o número de nomeados no começo deste ano pelo
último concurso para Agente Fiscal de Rendas que desistiram da
carreira. Considerando os 581 convocados pela Fazenda, o índice
de evasão já superou a marca de 11%, com previsão de chegar logo
a 13%, em pouco mais de seis meses de atividade. Ainda segundo
informações levantadas pelos próprios AFRs, existem pelo menos
11 colegas que já foram aprovados em outros concursos e que
aguardam apenas a nomeação para abandonar o Fisco Paulista.
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Desvalorização do Fisco Paulista gera evasão
de talentos para outras carreiras

Jurídico
PLC 2/2010

Alesp aprova projeto de lei que altera critérios para promoção
dos AFRs e trata do pro labore
Na noite de 29 de junho, a Assembleia Legislativa aprovou o
Projeto de Lei Complementar nº 2/2010, que altera legislações
aplicáveis a várias carreiras do serviço público estadual, inclusive
aos Agentes Fiscais de Rendas. O projeto foi aprovado com a
inserção de apenas uma emenda aglutinativa.
Entre as alterações na Lei Complementar nº 1059/2008, que rege
a carreira dos AFRs, destacam-se as modificações nos artigos 24,
39 e nas Disposições Transitórias.
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Pela nova redação do § 3º do art. 24, o período mínimo para
concorrer à promoção será interrompido quando o servidor
estiver afastado de seu cargo para ter exercício em outro cargo.
Segundo análise do Departamento Jurídico do Sinafresp, o novo
dispositivo aumentou o rol de exceções a essa interrupção, inserindo, por exemplo, o afastamento para desempenhar mandato
em entidade sindical, licença-paternidade e licença para adoção.

Jornal Sinafresp
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Com a aprovação do PLC, os proventos de pensão decorrentes
do falecimento de AFRs em atividade passarão a ser calculados
da mesma forma que os proventos de aposentadoria do servidor.

Emendas
Durante a tramitação do projeto, foram apresentadas 51 emendas
por diversos deputados estaduais, muitas delas abordando temas
específicos da Carreira. Entretanto, apenas duas dessas emendas,
ambas de autoria do deputado estadual AFR Vitor Sapienza, foram
contempladas. São elas as de número 8 e 9 que, respectivamente,
manteve a redação original do artigo 18 da LC 1059 e trata do
cálculo de pensão decorrente de falecimento de AFR afastado
por autorização do governador, que também terá as vantagens
incorporadas aos décimos.
Mesmo com empenho e trabalho constantes do Sindicato na
Alesp, emendas de suma importância para o Sindicato e para
a categoria não foram contempladas. Entre essas emendas,
destacam-se as de número 16 (extinção do Nível Básico) e 7
(adicional de transporte para todos os AFRs), entre outras.
Acesse a seção Jurídico/Artigos e as notícias do site do Sinafresp
e leia a análise completa do Departamento Jurídico da entidade
sobre as alterações previstas e aprovadas no PLC nº 2/2010.

Outra alteração foi no § 9º das Disposições Transitórias. Pela nova
redação, os AFRs afastados sem prejuízos dos vencimentos nos
termos do artigo 65 e 66 do Estatuto, até 30/9/2008, terão as
vantagens como Prêmio de Produtividade, “Bolão”, “Bolinho” e
Pro Labore, considerados para todos os fins, inclusive na incorporação dos décimos. Vale ressaltar que o PLC nº 2/10 também
retroage a presente disposição à data de 1º/10/2008.

Sinafresp ajuíza nova ação contra Função Básica
Por Thiago Durante

No dia 8 de julho, o Sinafresp ajuizou ação ordinária coletiva,
com o objetivo de declarar ilegal a criação da função de Assistente
Fiscal – Função Básica, implementada pela Resolução SF nº 33/10.
Na ação, o Sindicato sustenta que, apesar de os associados
recém-ingressados na Carreira designados para a função de Assistente Fiscal – Função Básica, desenvolverem, nas unidades
administrativas, as mesmas atividades que os AFRs designados
para as funções de Assistente Fiscal II, III, IV e V, a eles é atribuída
remuneração menor (quantidade de quotas inferior de Prêmio
de Produtividade, Pro Labore e PR).
A tese jurídica – afronta ao princípio da isonomia e ao artigo 39
da Constituição Federal – é a mesma que a utilizada na impetração do Mandado de Segurança coletivo contra a criação das
funções de Representante Fiscal – Função Básica e Julgador Fiscal
– Função Básica; ação essa distribuída no mês de junho passado.
A única diferença é que, nesse último caso, existe, tipificado e
expressamente, um rol de atribuições para essas duas funções,
diferentemente do que ocorre com a assistência fiscal.

A ação foi distribuída para a 12ª Vara da Fazenda Pública e o seu
número é 053.10.022410-8.
O juiz do feito, já no dia 12/7/2010, proferiu despacho
negando o pedido de antecipação da tutela (liminar). Isso
porque, invocando analogamente o revogado artigo 5º da Lei
nº 4.348/48 – repetido pela Lei nº 12.016/2009 (nova Lei
do Mandado de Segurança) – entendeu ser vedada a medida
liminar para o fim de reclassificação e equiparação de servidores públicos.
Cabe, agora, aguardar o desenrolar do processo, ou seja, a
produção das provas necessárias e a sentença de 1ª instância.
Para acompanhar o andamento dessa ação, basta o associado
acessar o site da entidade, www.sinafresp.org.br, ou, se preferir,
o site do Tribunal de Justiça, www.tj.sp.gov.br, e fazer uma busca
pelo número do processo.
*Thiago Durante, advogado membro da equipe do
Departamento Jurídico do Sinafresp

Sinafresp em Ação
Política

“Político só se mexe sob pressão”, diz Serra em evento da UGT

José Serra, candidato à presidência pelo

A candidata do PV, Marina Silva, muito
aplaudida, também recebeu o documento das mãos de Patah. Dilma Roussef, do
PT, não pôde comparecer ao encontro,
mas o deputado federal Aldo Rebelo, do
PCdoB, recebeu a proposta da UGT e
disse que a entregaria a ela. “A Dilma tem
muito carinho pelo movimento sindical e
futuramente fará uma visita aos representantes da UGT”, disse Aldo Rebelo.

algumas rápidas palavras com os diretores do Sinafresp e salientou saber da
“grande importância do trabalho do Fisco
Paulista”. O ex-governador Alckmin determinou ao assessor que o acompanhava
o agendamento de um “café da manhã”
com o Sindicato.
Até o fechamento desta edição do Jornal Sinafresp, o encontro não havia sido
marcado.

O candidato ao governo do Estado,
Geraldo Alckmin, também compareceu
ao evento. Durante sua chegada, trocou

Sinafresp vai a evento cobrar reunião com Geraldo Alckmin
Na noite de 26 de julho, os diretores do Sinafresp José Roberto
Costa dos Santos e Igor Lucato Rodrigues, junto ao representante
da entidade na Sede, Pedro Abrahão e sua suplente, Elizabeth
Ferreira, acompanharam o encontro “Unidos por São Paulo e pelo
Brasil”, em Itaquera, São Paulo.
O evento reuniu cerca de 2.500 pessoas no ginásio
de esportes da Sociedade Esportiva Elite. Entre os
presentes estavam o AFR candidato a deputado
estadual, vereador Gilson Barreto (PSDB); o colega aposentado e candidato ao Senado, Orestes
Quércia (PMDB) e o candidato ao governo do
Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), acompanhado
pelo vice da sua chapa, Guilherme Afif Domingos
(DEM).

Em meio ao forte esquema de segurança e ao tumulto das pessoas
que assistiam à solenidade, o conselheiro Pedro Abrahão conseguiu
chegar a Geraldo Alckmin e lembrá-lo do pedido de um encontro
com a entidade do Fisco Paulista. A solicitação foi feita pelos diretores no dia 13 de julho, em um evento da UGT (União Geral dos
Trabalhadores), na capital paulista (leia na matéria acima).

AFRs de Ribeirão Preto cobram encontro do
candidato com a Diretoria do Sinafresp

AFRs disputam vagas em
Brasília e na Alesp
Nas eleições de outubro, alguns colegas Agentes Fiscais de Rendas serão candidatos a ocupar vagas na Câmara dos Deputados,
em Brasília, e na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo), na capital paulista.
Entre os AFRs que tentam a reeleição estão João Dado Leite de
Carvalho (deputado federal) e Vitor Sapienza (deputado
estadual). José Carlos Vaz
de Lima, atual deputado estadual e
líder do governo
na Alesp, é candidato a uma
vaga na Câmara
dos Deputados,

Além das atividades na Capital, Geraldo Alckmin,
bem como outros candidatos ao governo do Estado
e à Alesp, tem participado de diversos eventos no
interior, onde estão sendo frequentemente procurados por Agentes Fiscais de Rendas (colegas e
Conselheiros do Sinafresp), que apresentam as reivindicações da categoria e pedem apoio aos possíveis governantes da próxima gestão.

Nossa Classe
na capital federal. Orestes Quércia, AFR aposentado e ex-governador do Estado (até 1991), vai concorrer ao Senado.
Também concorrem nessas eleições colegas que já exerciam
mandatos como vereadores e agora tentam um lugar na Alesp,
como é o caso de Gilson Barreto (capital), Ernani Cristovam
Vasconcellos (Caconde) e Luis Yabiku (Campinas).
Luiz Carlos Toloi Junior (presidente afastado da Afresp) e Elzo
Sigueta (DRT 14) são os colegas estreantes nas eleições para
cargos políticos. Ambos são candidatos a deputado estadual.
Nota: Se você conhece outro colega que concorrerá nas próximas eleições e
não foi citado na matéria, comunique o Departamento de Comunicação do
Sinafresp pelo e-mail redacao@sinafresp.org.br.
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O documento entregue aos candidatos
apresenta diversos temas, com destaque
para as reformas e a educação. Segundo o
presidente da UGT, Ricardo Patah, o documento reivindica o esforço pela qualidade e capacitação dos trabalhadores,
com objetivo de melhorar suas condições
de vida e trabalho.

PSDB, falou durante 30 minutos e destacou que “as entidades sindicais devem
ter autonomia, devem brigar, lutar e fazer
greve, se necessário. Porque político só se
mexe sob pressão”.
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Na tarde de 14 de julho, o presidente do
Sinafresp, Ivan Netto Moreno, sua vice,
Miriam Arado, e o diretor José Roberto
Costa dos Santos participaram como convidados de um encontro promovido pela
UGT (União Geral dos Trabalhadores)
para a entrega do documento “O Brasil
que nós queremos”, um conjunto de propostas da entidade aos presidenciáveis.

Sinafresp em Ação
Fenafisco

Fortaleza foi sede do encontro dos
Fiscos Estaduais e do VI Conefaz/CE
Durante os dias 19 e 20 de julho, a
Fenafisco (Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital) realizou sua 133ª
reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Federação, na cidade de
Fortaleza, Ceará.
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No primeiro dia de atividades, o Sinafresp
foi representado pelos diretores Igor
Lucato Rodrigues e Jorge Breder, além
do colega Raphael Moraes Latorre, membro do grupo de estudos sobre a LOF (Lei
Orgânica do Fisco) do Sindicato.
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Durante a reunião, Igor Lucato falou aos
presentes sobre as paralisações da categoria, as reuniões com o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, a
contratação e os serviços da assessoria de
imprensa da entidade e as publicações semanais do Sinafresp em Ação, entre outros
assuntos. Em seguida, os representantes

de cada Estado também falaram sobre os
acontecimentos e situações em suas unidades federativas.
O presidente do Sinafresp e sua vice, Ivan
Netto Moreno e Miriam Arado, chegaram
a Fortaleza para acompanhar o segundo
dia do encontro, quando foram tomadas
algumas decisões sobre assuntos relacionados à Federação. Entre os destaques estão a criação da revista da Fenafisco, Visão
Fiscal, e as regras aplicáveis ao Conafisco
(Congresso Nacional do Fisco Estadual e
Distrital).
Já no período da tarde, os participantes
acompanharam algumas discussões políticas sobre projetos e temas de interesse do
Fisco Estadual. O debate contou com a
presença do AFR e deputado federal, João
Eduardo Dado Leite, entre outros parlamentares.

VI Conefaz
Realizada na noite de 20 de julho, a
cerimônia de abertura da VI Conefaz (Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará)
contou com a participação do secretário
da Fazenda do Ceará, João Marcos Maia,
do líder do governo na Assembleia Legislativa cearense, deputado Nelson Martins
(PT), e de outras autoridades locais.
Com o tema “Organização do Fisco e
Compromisso – Os desafios do sindicalismo público”, o VI Conefaz recebeu servidores do Fisco Estadual de todo o país.
Nos três dias de atividades, de 21 a 23 de
julho, foram ministradas palestras sobre
Análise da Conjuntura Política, Laboratório
de Estudos da Pobreza, Lei Orgânica da
Administração Tributária, Assédio Moral
e Os Dilemas da Organização Sindical no
Setor Público.

Congresso Nacional do Fisco Sinafresp participa de seminário sobre formação sindical
Estadual abre inscrições
Durante todo o dia 21 de julho, o diretor Arrecadação Tributária do Estado de São
O formulário de pré-inscrição para o XV
Conafisco (Congresso Nacional do Fisco
Estadual e Distrital), entre 28 de novembro e 2 de dezembro, em Florianópolis/
Santa Catarina, já está disponível no site
www.xvconafisco.org.br.
Poderão participar todos os filiados aos
sindicatos integrantes da Fenafisco, entre eles o Sinafresp, e os delegados escolhidos e inscritos pelas entidades. A
confirmação da inscrição será feita após
a homologação do sindicato do qual o
participante faz parte.
Além de eleger a Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal da Fenafisco, o evento
também contará com a presença de diversas autoridades estaduais, nacionais
e internacionais, bem como renomados
palestrantes e convidados.
A realização do XV Conafisco é uma parceria entre a Federação e o SindifiscoSC (Sindicato dos Fiscais da Fazenda do
Estado de Santa Catarina).
Procure a Secretaria do Sinafresp para
fazer sua inscrição. Para transporte e
hospedagem procure a agência Menton Viagens e Turismo pelo telefone (48)
3025-3334.

do Sinafresp José Roberto Costa dos Santos participou de um seminário sobre “O
Orçamento Público nas Três Esferas do Governo”, promovido pela Fessp-Esp (Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos
no Estado de São Paulo).
Dirigido aos líderes das entidades filiadas à
Federação, o evento fez parte do Programa
de Formação Sindical para Dirigentes Sindicais no Serviço Público e contou com
palestras do presidente da CNSP (Confederação Nacional dos Servidores Públicos),
Antonio Tuccilio, e do presidente do ILP
(Instituto do Legislativo Paulista), Roberto
Lamari.

O primeiro palestrante do dia, Antonio
Tuccilio abordou os temas Interligação entre
o Planejamento e o Orçamento – Sistema
Integrado; Constituição Federal – art. 165 e
169; Plano Plurianual e Elaboração da LDO
(Lei das Diretrizes Orçamentárias); Lei de
Responsabilidade Fiscal e Ciclo Orçamentário. Em seguida, foi a vez de Roberto
Lamari comentar sobre a melhor maneira
de elaborar um orçamento que contemple
os anseios da população.
Além do Sinafresp, estavam presentes
representantes de diversas categorias de
funcionários públicos do Estado, como o
Sitesp (Sindicato dos Técnicos de Apoio à

Paulo), Sindalesp (Sindicato dos Servidores
Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo),
Sindfesp (Sindicato dos Funcionários da Fazenda do Estado de São Paulo), entre outros.
José Roberto, tesoureiro do Sinafresp,
acredita que o curso mostrou que um aumento de despesas deve constar na LDO
antes de constar na lei que estabelece o orçamento do ano seguinte: “A LDO é aquela
que deve ser aprovada até 30/6, sob pena
de a Assembleia Legislativa não poder entrar em recesso. Assim, por exemplo, se o
aumento de subsídio do governador não
tiver sido previsto na LDO, tecnicamente,
não deveria constar na Lei Orçamentária”.
Ele também destacou a importância para a
Classe dos AFRs do acompanhamento tanto
da LDO quanto da Lei Orçamentária. “Um
deputado pode colocar uma emenda à lei orçamentária a pedido de uma categoria, mas,
se não se empenhar pela aprovação, ela certamente não será aprovada”, explicou.

Rápidas

Serviço Público
Sinafresp
em Destaque
em Ação
Modernização da Sefaz

PEC dos Inativos

Depois de muita luta,
deputados federais do
Congresso Nacional, em
Brasília, aprovaram, no dia
14 de julho, o parecer da
PEC 555, que prevê o fim da
contribuição previdenciária de
aposentados e pensionistas do
setor público. A matéria segue
agora para apreciação, em dois
turnos, do plenário da Casa,
sem previsão de quando será
analisada.

120 anos de Jucesp

A Jucesp (Junta Comercial
do Estado de São Paulo)
encaminhou para o Sinafresp
um livro comemorativo dos
seus 120 anos, completados no
dia 19 de julho. O livro relata
os principais fatos desde a
criação do órgão. O AFR Valdir
Saviolli é presidente da Junta
desde agosto de 2007.

AFRs criam o Cadesp para a
Secretaria da Fazenda
Com o objetivo de fornecer uma base de dados única, atualizada e confiável do cadastro
de contribuintes do ICMS no Estado de São
Paulo, a Secretaria da Fazenda implantou no
mês de junho o Cadesp (Cadastro de Contribuintes do ICMS).
O Cadesp foi totalmente desenvolvido por
Agentes Fiscais de Rendas, em um trabalho
conjunto da CAT (Coordenadoria da Administração Tributária), DEAT (Diretoria Executiva da Administração Tributária), DI (Diretoria de Informação) e DTI (Departamento de
Tecnologia da Informação).
Esse novo sistema substitui o Cadastro Sin-

cronizado e a DECA, do Posto Fiscal Eletrônico, e passa a disponibilizar os dados em
janelas de fácil visualização.
Com o Cadesp, alguns dos procedimentos
que não eram realizados anteriormente passaram a ser tratados por esse novo sistema.
Todos os processos ganharam confiabilidade
e segurança, além de reduzirem os custos administrativos que envolvem o gerenciamento
eletrônico de informações.
Para ter acesso ao cadastro, é preciso solicitar
uma senha à Sefaz. Para mais informações sobre o sistema, entre em contato com a DEAT
pelo e-mail deatcadesp@fazenda.sp.gov.br.

Mauro Ricardo institui Carta de Princípios para os
servidores da Fazenda
Na edição de 29 de julho do Diário Oficial do
Estado, foi publicada a resolução SF 67/2010,
instituindo a Carta de Princípios da Secretaria
da Fazenda.
Conforme consta na redação, o documento
foi baseado nos princípios que regem a administração pública (Art. 37 e 111 da Constituição Federal), no Estatuto do Funcionalismo
Público Paulista (Lei nº 10.261/68), no Código
de Ética da Sefaz (Resolução SF 51/2007) e na
visão e missão da Secretaria (Planejamento Estratégico, Resolução SF 56/2007).
Assinada pelo secretário, Mauro Ricardo
Machado Costa, a carta traz uma série de
compromissos que serão firmados pelos

servidores. Para discorrer sobre esses compromissos, o secretário listou dez temas
separados sobre Responsabilidade; Comunicação; Senso de Justiça; Reflexão e Autocrítica; Ética, Cordialidade e Respeito;
Disciplina, Persistência e Determinação;
Efetividade e Foco nos Resultados; Inovação e Liderança.
Ao final da carta, Mauro Ricardo afirma: “Para
disseminar estas atitudes entre todos os nossos colaboradores, usaremos o mais potente
de todos os instrumentos da liderança – nosso
exemplo pessoal”.
Acesse o site www.sinafresp.org.br e leia a
Carta de Princípios da Sefaz na íntegra.

Feijoada em Presidente
Prudente

No dia 3 de julho, o diretor
do Sinafresp José Roberto
Costa dos Santos participou do
Sábado da Feijoada, no Centro
de Conveniência da Afresp,
em Presidente Prudente. O
evento reuniu cerca de 50
pessoas, entre AFRs ativos e
aposentados e seus familiares.

Índices: UFESP 2010: R$ 16,42 | Selic julho/2010: 0,86% | Previsão PIB 2010: 7,2% (Banco Central) | Previsão IPCA julho/2010:
5,35% (Banco Central) | Previsão inflação 2010: 4,50% (Focus) | Valor acumulado da Quota – fevereiro 2010: R$ 1,2375
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No dia 19 de julho, o diretor
do Sinafresp José Roberto
Costa dos Santos prestigiou
o evento em comemoração
aos 91 anos de fundação do
Sindcont/SP (Sindicato dos
Contabilistas de São Paulo). O
atual presidente do Sindcont/
SP, José Heleno Mariano, é um
colega AFR aposentado.
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Sindcont/SP completa
91 anos

Nossa Classe
Novos sindicalizados

Sinafresp entrega prêmios da Campanha de Filiação aos AFRs
Terminou no dia 30 de julho a Campanha de Novos Filiados ao
Sinafresp. Prorrogada no mês de junho por mais 30 dias, conforme
previsto no subitem 5.2.1 do regulamento, a campanha teve início
em 12 de abril de 2010 e teve como principal objetivo estimular a
filiação de AFRs à entidade, principalmente os recém-ingressados
na carreira.
Conforme anunciado durante o período da campanha, os novos
filiados e os colegas já sindicalizados que indicassem uma nova
inscrição concorreriam aos seguintes prêmios:
- 1 Smartphone – iPhone Apple, a cada 100 inscrições;
- 1 notebook MacBook Air – Apple, a cada 400 inscrições.
O resultado do sorteio, marcado para as 19 horas do dia 5 de
agosto, na sede do Sinafresp, será inserido no site da entidade.
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Até o fechamento desta edição do Jornal Sinafresp, foram contabi-
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lizados o total de 527 novos filiados,
entre 11 de janeiro e 30 de julho de
2010.
Mesmo os AFRs que não participaram da campanha ainda podem
se filiar à entidade. Basta acessar
o site www.sinafresp.org.br, na
seção Informações (localizada
na página inicial do site da entidade, no canto superior direito), clicar no link Associe-se
ao Sindicato e preencher o
formulário. Ou, se preferir,
procure o representante da
sua regional.

s

Concursos de monografias da Esaf abordam
gastos e finanças públicas
A Esaf (Escola de Administração Fazendária) está realizando dois concursos de monografias com temas
focados nos gastos e finanças públicas. Podem concorrer aos prêmios todos os interessados que tenham trabalhos individuais ou em grupo, de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pós-graduação). Serão aceitas, ainda, monografias de candidatos que estejam cursando o
último ano da graduação.

III Prêmio SOF de Monografias

XV Prêmio Tesouro Nacional 2010

Este concurso tem como temas Qualidade do Gasto
Público e Novas Abordagens do Orçamento Público.
As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro,
e o envio das monografias deve ser feito via Sedex.

A edição deste ano é uma homenagem ao político e jurista Joaquim
Nabuco. Do tema central – Finanças Públicas –, os candidatos podem
escolher os subtemas Política Fiscal e Sustentabilidade do Crescimento;
Qualidade do Gasto Público; Política Fiscal e a Crise Econômica Internacional, além dos Tópicos Especiais de Finanças Públicas.

De acordo com o regulamento do concurso, o
primeiro colocado receberá R$ 20 mil, o segundo
R$ 10 mil e o terceiro R$ 5 mil. Todos recebem
ainda o certificado e a publicação da monografia.
Para mais informações sobre o III Prêmio SOF, ligue
para (61) 3412-6018 ou 3412-6016 (fax), envie
e-mail para premio-sof.df.esaf@fazenda.gov.br ou
acesse www.portalsof.planejamento.gov.br.

Neste concurso, além do certificado e da publicação da monografia, o
primeiro colocado de cada tema receberá R$ 20 mil, o segundo de cada
tema R$ 10 mil e o terceiro de cada tema R$5 mil.
O prazo de entrega das monografias é até 4 de outubro de 2010. Para
mais informações, ligue para (61) 3412-6282 ou 3412-6016 (fax), envie
e-mail para premio-stn.df.esaf@fazenda.gov.br ou leia o regulamento completo do concurso no site www.esaf.fazenda.gov.br.

