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Prezados associados,
Em seis meses
à frente da nossa associação, percebo cada vez
mais que muita coisa mudou desde que fui presidente da AAFIT, ainda
no início da década de
1980. Apenas para exemplificar, registro aqui a
grandiosa estrutura do
nosso Complexo Administrativo e Social, que
nos permite hoje realizar
reuniões e eventos proporcionais ao tamanho da nossa categoria, de forma que todos possam
participar. Entretanto, alguns pontos continuam iguais, tais como nosso espírito de união em torno das necessidades da nossa categoria e
nosso corpo administrativo qualificado, que atua dia após dia em prol
de uma AAFIT mais robusta, transparente e sempre disponível para
associados e pensionistas.
Hoje, tenho certeza de que o desafio de gerir a AAFIT é ainda mais
complexo do que era há 35 anos, quando a assumi pela primeira vez, mas
tenho certeza de que estamos no caminho certo e que acertei ao aceitar novamente, depois de mais de três décadas, o deleite de conduzir a AAFIT em
mais um biênio. Esses primeiros seis meses representaram muito para mim
como pessoa e como gestor, pois tenho todos os dias a convicção de que tenho a meu lado diretores, associados e colaboradores com um único objetivo:
manter o padrão elevado da associação como uma entidade preparada para os
inúmeros desafios que estão por vir.
Um abraço!
Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT
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Editorial
Com a saída de João Antônio Fleury Teixeira da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (SEF/DF), espera-se que a agenda de temas de interesse do Fisco distrital, defendida por AAFIT e Sindifisco/DF, não volte
à estaca zero. Durante a gestão de Fleury à frente da SEF/DF, avançamos
em temas importantes, tais como compromisso de realização do concurso
público para auditor-fiscal da Receita em 2018, pagamento em pecúnia das
licenças-prêmio não usufruídas, gratificação de titulação, Pró-Receita etc.
O associado Wilson José de Paula, servidor originário de concurso
público do cargo de auditor tributário, é hoje o secretário interino de Fazenda. Aguardamos os desdobramentos em relação à definição do titular
da Pasta na torcida de que Wilson seja efetivado, pois acreditamos na sua
competência, reconhecida por todos, e na sua contribuição para que assuntos vitais da nossa categoria não se percam com a troca de comando e para
evitar que a nossa carreira, fundamental para a sobrevivência do próprio
Distrito Federal, desapareça nos próximos anos, devido, principalmente, à
falta de recomposição do quadro de auditor-fiscal da receita.
Boa leitura!
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Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Especial Almoço em homenagem às mães

Mais de 300 convidados participam de almoço em
homenagem às mães na AAFIT

Deputado federal Izalci Lucas, ao lado de Barbosa
e de Rubens Roriz, presidente do Sindifisco/DF

O almoço organizado pela Associação dos Auditores Tributários do
Distrito Federal (AAFIT) em homenagem às mães reuniu, no último dia
27, mais de 300 convidados no Complexo Administrativo e Social da entidade.
A festa, que lotou dois auditórios da associação, contou com música
ao vivo, coquetel e almoço com cardápio variado. Para o presidente da AAFIT, Antônio Luiz Barbosa, “fazemos
o possível para todos os presentes se
sentirem em casa. Então, é gratificante
vermos que todas as mesas estão ocupadas, o que significa que cumprimos
nossa missão”.

Almoço lotou os salões de festa da AAFIT

Rego listou os benefícios de participar
do almoço: “fiz tudo que eu queria:
declamei, dancei, conversei”. Ela ressaltou ainda como escolheu os poemas que recitou. “Declamei Fernando
Pessoa, que amo desesperadamente, e
Manoel Bandeira. Precisa de mais alguma coisa?”

um e outro”, disse.
Acerca do atraso, Barbosa afirmou que medidas serão adotadas para
evitar que detalhes como esses afetem
a qualidade dos eventos organizados
pela associação. “Em nome da AAFIT,
gostaria de me desculpar com todos
aqueles que se sentiram prejudicados
pela demora ao servir o almoço. Quero
também agradecê-los pelo feedback,
pois esse retorno é fundamental para
corrigimos problemas, vermos o que
está dando certo para manter e garantirmos sempre que o padrão dos nossos
eventos esteja à altura de nossos associados, que tão bem nos representam”.

A associada Inês Santos Rosado não poupou elogios aos encontros
da associação. “A festa foi maravilhosa, como sempre. A AAFIT sempre
promoveu festas para agradar a seus
associados. E eu, como associada, estou agradecendo aos diretores e preQuem marcou presença ao sidentes que já passaram por aqui, ao
evento foi o deputado Federal Izal- Barbosa, que hoje está à frente da asci Lucas (PSDB/DF), que conversou sociação, e a toda a equipe que conduz
Para quem participou e quiser
com associados e reviu mestres dos nossa entidade”.
guardar esse momento em imagens, as
tempos de escola. “Acho ótimos esfotos em alta resolução do almoço já
ses encontros da AAFIT. São muitos
Entretanto, houve críticas em estão disponíveis em nosso site na aba
amigos que tenho aqui. Há uma união relação aos momentos em que co- Menu principal/Galeria de fotos (ao
muito forte, o que é muito importante quetel e almoço foram servidos. Para lado esquerdo). Há a opção de baixá
para o ambiente. Então, eu me sinto o associado Antônio Carlos Dias Al- -las para seu computador. Aproveite.
em casa. Além disso, reencontro pes- meida, a festa foi ótima, mas com um
soas que fizeram parte da minha for- pequeno reparo. “A questão do coquemação. O Martinho foi meu professor tel com tempo do almoço não foi conna 7ª série e o Araújo me deu aula de dizente. Ou você serve o almoço mais
Matemática”. Rubens Roriz e Manoel cedo ou alarga o coquetel. Houve um
Raimundo Nunes, associados e presi- tempo muito grande em que as pessodentes do Sindifisco/DF e da Credsef, as ficaram esperando para comer. Enrespectivamente, também participa- tão, acho que tem que ajustar o tempo
ram da festa.
entre o coquetel e o almoço. Ambos
foram ótimos isoladamente, mas tem
A associada Sônia Lourdes que organizar melhor o intervalo entre Música ao vivo nos dois ambientes
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Especial Almoço em homenagem às mães:
imagens da celebração

“Acho ótimos esses encontros da AAFIT. São
muitos amigos que tenho aqui. Há uma união muito
forte, o que é muito importante para o ambiente.
Então, eu me sinto em casa”
Deputado Federal Izalci Lucas (PSDB/DF)
Veja mais fotos da cerimônia e do coquetel em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos das páginas 5, 6 e 7: Diego Freitas

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Especial Almoço em homenagem às mães

“Fiz tudo que eu queria: declamei, dancei, conversei… Declamei Fernando Pessoa, que amo desesperadamente, e Manoel Bandeira. Precisa de mais
alguma coisa?”
Associada Sônia Lourdes Rego

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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“A festa foi maravilhosa, como sempre. A AAFIT sempre promoveu festas para agradar a seus associados. E eu, como associada, estou agradecendo aos diretores e presidentes que
já passaram por aqui, ao Barbosa, que hoje está à frente da
associação, e a toda a equipe que conduz nossa entidade”.
Associada Inês Santos Rosado
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Notas & informações

AAFIT participa de Congresso da Febrafite em
Fortaleza
O presidente da AAFIT, Antônio
Luiz Barbosa, participou do 11º Congresso Nacional, 6º Internacional da Febrafite e o 2º Encontro Luso-Brasileiro
de Auditores Fiscais, organizado pela Febrafite e a APIT, de Portugal. O encontro
reuniu, de 11 a 14 de junho deste ano, em
Fortaleza/CE, mais de 400 pessoas entre
autoridades tributárias, auditores fiscais
de todo o país, personalidades do cenário
político e econômico que debateram em
quatro dias, pautas de interesse do Fisco
e da sociedade, tais como: reformas da
previdência e tributária; Lei Kandir; ética
e boa-fé orçamentária; modelo de tributação na Europa e países vizinhos, dentre
outros temas.
Além da programação temática,
com a discussão de temas de interesse da
categoria fiscal, o Congresso teve ainda a
tradicional programação cultural. Representaram ainda a associação os diretores
Valter Agapito Teixeira (Administrati-

Barbosa e Rubens aproveitam para tirar uma selfie durante os debates

vo) e Deny Cassimiro (Aposentados), os
ex-presidentes Jadson Januário de Almeida
e Acácio de Almeida, além de mais de 20
associados. O presidente do Sindifisco/DF,
Rubens Roriz, também participou do congresso.

Os eventos foram encerrados com
a publicação da “Carta de Fortaleza”,
apresentada pela diretora de Comunicação da Febrafite, a auditora fiscal da
Receita Estadual do Rio Grande do Sul,
Tanísia Martini Vilariño.

A seguir, leia o documento na íntegra:
Carta de Fortaleza

butária, com aprovação da PEC 186/07, e sua valorização como carreira
de Estado. A lei de Responsabilidade Fiscal não pode se constituir em
limitador à prerrogativa definida no inciso XXII, do artigo 37, da Constituição Federal, que define a Administração Tributária como atividade
essencial ao funcionamento do Estado e por isso, tendo assegurado recursos prioritários para a realização de suas atividades.

O Fisco Estadual/Distrital brasileiro e os Auditores-Fiscais
portugueses, reunidos no 11º Congresso Nacional, 6º Internacional
e 2º Luso-Brasileiro da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite, na cidade de Fortaleza/CE, no
período de 11 a 14 de junho de 2017, debateram o tema “Cidadania
Foi repudiada com veemência a proposta de Reforma da PreFiscal voltada ao bem-estar social”, procurando contribuir para uma
melhor compreensão do papel do Fisco neste momento de grave crise vidência cujas alterações, introduzidas no substitutivo aprovado na Comissão Especial, tornaram ainda mais agressivo o tratamento dispensado
política, econômica e social que afeta o Brasil.
aos servidores. Sendo ressaltados, como efeito colateral, o desmonte da
Nesse ano em que a Febrafite celebra seus 25 anos de leal, ética Carreira dos Auditores Fiscais, tendo em vista que um dos grandes atrae honrosa representação e defesa do Fisco Estadual/Distrital, as discus- tivos desta carreira de dedicação exclusiva é justamente a aposentadoria.
sões realizadas nesses eventos conduziram a formação de um conheciConstatou-se a urgência do resgate do Pacto Federativo. A Femento importante para o aprimoramento profissional dos Auditores
Fiscais bem como para uma melhor compreensão de aspectos que de- brafite apoia, política e institucionalmente, todas as iniciativas dos entes
federados, inclusive ações políticas e jurídicas de qualquer natureza, na
vem orientar as atividades dos mesmos, deliberando o seguinte:
defesa da autonomia constitucional, do Pacto Federativo e contra a cenOs Auditores-Fiscais devem deixar de “atuar somente como tralização sem limite por parte da União, que tem levado ao sufocamento
executores e passar a atuar também como executivos”. ( Juracy Soares dos entes subnacionais. Nesse sentido a Febrafite se posiciona pelo efetivo ressarcimento retroativo das perdas da Lei Kandir ou até a revogação
– AUDITECE)
desta lei. Federalismo já!
Para tanto, de um lado surge a necessidade de maior utilizaInspirados no sol de Fortaleza e no límpido verde de seu mar, foi
ção das tecnologias da informação no controle do cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, na facilitação ao cumprimento de oficializada, no Brasil, a criação da Rede de Auditores Fiscais de Língua
obrigações acessórias, no controle da dívida pública e da aplicação dos Portuguesa, entidade supranacional de integração de entidades nacionais/federativas de representação do Fisco. Foi constituída uma diretoria
recursos públicos.
provisória sob a presidência de Nuno Barroso da APIT.
De outro lado, a Administração Tributária e seu quadro de AuAgradecemos o apoio das Entidades filiadas, do Sindifisco Naditores Fiscais deve ocupar o espaço de aconselhamento tributário aos
órgãos políticos, estaduais ou federais, tomando a iniciativa de propo- cional, da Fenafisco, da Fenat, da APIT e dos congressistas, com especial
rem alterações e reformas na legislação tributária na busca da maior efi- atenção a nossa anfitriã, AUDITECE.
ciência e eficácia do imposto aliado ao menor custo para o contribuinte.
Fortaleza, 14 de junho de 2017.
Nosso diferencial estaria consubstanciado na qualificação dos AuditoRoberto Kupski
res-Fiscais e na facilidade de compor entre as diferentes administrações
Presidente da Febrafite
trazendo soluções de maior consenso.
Foi reafirmada a luta pela autonomia da Administração Tri-

Com informações da Ascom/Febrafite

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Barbosa marca presença na AGE da Febrafite
O presidente da AAFIT,
Antônio Luiz Barbosa, e mais de
20 diretores e representantes das
entidades dos Fiscos estaduais e
planos de saúde estiveram presentes na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Febrafite, sediada pela Afresp, entre os dias 31 de
maio e 1° de junho de 2017.
Durante a AGE, foi definido que cada entidade patrocinadora aprovada receberá um título
da Febrafite Saúde, sendo que o
exercício de direito de voto será

proporcional ao número de beneficiários inscritos no plano de saúde, no momento da realização de
eventual Assembleia Geral. Após
amplo debate, foi aprovada a proporcionalidade de votos, sendo que
entidades com até cinco mil beneficiários terão direito a um voto;
com até 10 mil, dois e acima de 10
mil, três votos. Outra definição foi
que o cargo de diretor-presidente
do Febrafite Saúde será exercido
por um diretor eleito da Febrafite.
De acordo com Kupski, a intenção
é aprovar as alterações do Esta-

tuto Febrafite Saúde na próxima
assembleia, em agosto que acontecerá no Rio de Janeiro.
Além disso, foram tratados
diversos assuntos técnicos dos
planos de saúde das entidades, e
o coordenador Operacional da
Amafresp, Alexandre Palácio, comentou sobre o andamento da
matrícula unificada (convênio
reciprocidade). Ele acredita que
o projeto ficará pronto em julho,
sendo apresentado na próxima
Assembleia.

Próxima AGE

A próxima Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Deliberativo da Febrafite e Reunião dos Planos
de Saúde do Fisco Estadual Brasileiro ocorrerá entre os dias 16 e 18 de agosto de 2017, no Porto Bay Rio
Hotel, no Rio de Janeiro (RJ).
Com informações da Ascom/Febrafite

Diretor João Alves participa de Seminário
Internacional
O diretor Jurídico da AAFIT,
João Alves de Oliveira, representou a associação no Seminário
Internacional ‘Tributo ao Brasil: a reforma que queremos’. O
evento, realizado pela Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo (Afresp),
em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), aconteceu nos dias 29 e 30
de maio, no Hotel Renaissance,
Alameda Santos 2233, na capital
paulista.

apresentar ao público externo um
panorama da crise do fisco paulista e da crise tributária brasileira,
causadas, em parte, pela deterioração do tributo da base do consumo que afeta os estados, municípios e União. O evento também
buscou oferecer elementos de
reflexão para a construção de um
possível modelo de reforma tributária mais eficiente para o País.

No primeiro dia, foram
apresentados um panorama do
sistema tributário brasileiro atual
O objetivo do seminário foi e algumas experiências interna-

cionais de tributação do IVA na
Argentina e na Europa. O segundo dia foi destinado à discussão
de três diferentes propostas de
Reforma Tributária (na visão da
União, Estados, empresas e academia); e a como administrações
Tributárias estão se organizando
frente à uma nova configuração
tributária.
Com informações da Ascom/Febrafite

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Ação de AAFIT e Assefaz gera mais de cem adesões
a plano de saúde
Uma ação de comunicação realizada pela Associação
dos Auditores Tributários do
DF (AAFIT), em parceria com
a Assefaz, que mantém convênio
de plano de saúde coletivo por
adesão com a entidade, realizou
mais de cem novas adesões.

plano de saúde ou insatisfeitos
com o atual, puderam aderir aos
planos nas modalidades: diamante, rubi e safira apartamento sem
carência e com preços atrativos em
relação aos praticados pelo mercado.

visto. “Não esperávamos o sucesso
que tivemos. Essa medida fortaleceu o nome da nossa associação
com os servidores do GDF. Foram
mais de cem pessoas que nos procuraram e aderiram. Agora, muitas
vidas fazem parte do nosso plano
de saúde e podem usufruir de toSegundo o presidente da dos os benefícios que a Assefaz,
Servidores da ativa, aposen- AAFIT, Antônio Luiz Barbosa, o nossa parceira de longos anos, ofetados e pensionistas do GDF, sem resultado foi melhor do que o pre- rece”, ressaltou.

Associado José Hable é reeleito presidente do TARF
promessas. “Vamos dar prosseguimento aos trabalhos que vêm
sendo realizados aqui e continuar trabalhando para que o tribunal seja respeitado pelas atitudes
e decisões, sempre norteadas pela
legalidade e pelo bom estudo das
normas tributárias”.

O TARF

José Hable assina termo de posse para mais um mandato à frente do TARF

Tomou posse, no dia 1º de
junho de 2017, a nova presidência do Tribunal Administrativo
de Recursos Fiscais (TARF). O
associado José Hable foi reeleito presidente por aclamação e vai
exercer o mandato até 2018. Alexandre Leite, conselheiro titular
representante dos contribuintes,
foi eleito vice-presidente. Vale
lembrar que o presidente do tribunal é escolhido entre os conse-

lheiros representantes do Distrito
Federal, enquanto que o vice, entre
os conselheiros representantes dos
contribuintes.
A solenidade ocorreu no
plenário do TARF e contou com
a presença do secretário interino
de Fazenda, o também associado Wilson José de Paula. Hable
agradeceu pelo apoio dos colegas
e disse que iniciaria sem novas

De acordo com o site da Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal (SEF/ DF), o TARF é o
órgão vinculado à SEF responsável
por julgar em segunda instância
administrativa os processos tributários. São processos relacionados
a autos de infração, notificação de
lançamento, de reconhecimento
de benefícios fiscais, de autorização de adoção de regime especial
de interesse do contribuinte e de
restituição de tributos. É composto por 14 conselheiros, sendo sete
representantes dos contribuintes e
sete da Fazenda do Distrito Federal, todos nomeados pelo governador do Distrito Federal.

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Fiscal não é auditor: a banalização da auditoria no
Distrito Federal
Por Rubens Roriz*

a anterior “...contra duas leis que estabelecem a nomenclatura de Auditor
O Distrito Federal é uma das de Atividades Urbanas e Auditor Fisunidades da federação com o maior cal de Atividades Urbanas, aos antigos
número de auditores atuando na área cargos de Inspetor e Fiscal de Atividapública. Ao menos é o que se consta- des Urbanas da Agência de Fiscalizata ao quantificar o número de agentes ção do Distrito Federal (AGEFIS). O
no setor público distrital, que possuem MPDFT sustenta que tal denominaesta nomenclatura designativa de seus ção é inadequada e incompatível com
cargos. Atualmente, das 41 carreiras, as reais atribuições dos cargos, vez que
têm-se quatro categorias cujos cargos a natureza das atividades desenvolvidas
possuem essa designação, quais sejam: pelos servidores da fiscalização de atiAuditor de Atividades Urbanas; Au- vidades urbanas em muito diferenciam
ditor Fiscal de Atividades Urbanas; da realização de auditorias ou de audiAuditor de Controle Interno; Auditor torias fiscais. O órgão também destaca
Fiscal de Trânsito; e, por fim, o Auditor que as alterações promovidas por lei
Fiscal da Receita do Distrito Federal. banalizaram o uso dos termos audiAgora, a pergunta é a seguinte: todos tor e auditor fiscal, ‘que têm expressão
desenvolvem atividades auditoriais?
jurídica significante, pois se referem a
cargo público cuja carreira é organizada
Antes de emitir opinião sobre o por lei e com atribuições específicas e
fato questionado, é importante trazer à atinentes à atividade típica de Estado’,
baila um julgado do Tribunal de Jus- destaca em nota.”. Recentemente, o site
tiça do Distrito Federal e Territórios/ “RadarDF” (http://www.radardf.com.
TJDFT. Ao examinar a constituciona- br/bomba-justica-determina.../, publilidade das Leis n.º 5.227/2013 (artigos cação de 10.03.2017) noticia o fato de
7º e 8º) e a de n.º 5.245/2013 (artigo ação tramitando na 4ª Vara de Fazenda
7º) na ADI 2014.00.2.002300-8, pro- Pública do TJDFT, na qual houve deposta pelo Ministério Público do Dis- cisão determinando que Inspetores da
trito Federal e Territórios/MPDFT, Agefis, que fizeram a transposição de
o TJDFT concluiu pela existência de cargos para Auditor Fiscal, retornem a
“vício material, na medida em que a sua antiga função.
nomenclatura ‘Auditor Fiscal de Trânsito’ não guarda compatibilidade com
De fato, estes agentes não realias atribuições do cargo, que em muito zam nenhuma atividade de auditoria.
se distancia da realização de auditorias Podem até efetuar algum tipo de fisfiscais.”. A decisão, por conseguinte, calização. Todavia, nem toda atividade
anula o artigo 7º da Lei Distrital ora de fiscalização é auditorial. O contrácitada de n.º 5.245/2013, que transfor- rio é verdadeiro. Auditoria é matéria
mava o cargo de Agente de Trânsito de cunho cientifico e isso não é apenas
em Auditor Fiscal. O Conselho Espe- uma mera filigrana com pitada de acacial do TJDFT acolheu os argumen- demicismo. Portanto, é o óbvio ululantos do Ministério Público, destacando te, somente auditor realiza auditoria. A
que não há como reconhecer o status auditoria no setor público possui norde Auditor ao referido cargo, uma vez mas, doutrinas, jurisprudências e todo
que a nomenclatura é própria de carrei- um arcabouço jurídico e técnico que a
ra típica de Estado e possui atribuições fundamenta. Para se falar em auditoria
incompatíveis com aquelas desempe- e isto de forma bem sucinta, objetiva
nhadas pelo Agente de Trânsito.
e simples, deve-se pensar em escopo
auditorial, planejamento, programa de
Nessa mesma esteira, temos in- auditoria, técnicas e procedimentos,
formações publicadas no Correio Bra- papéis de trabalho, amostragem, emisziliense de 12.11.2014, em que informa são de opinião, relatórios, certificados,
que o MPDFT ajuizou ações similares pareceres, dentre outros itens inerentes

a auditoria científica.
No setor público, partindo de
premissas lato sensu, as auditagens podem ser inerentes aos controles, interno e externo, nas chamadas auditorias
governamentais de gestão e seus vários
desdobramentos classificatórios, realizadas interna corporis e sobre aqueles
agentes privados que receberam recursos públicos. Além dessas, têm-se as
auditorias tributárias realizadas sobre
agentes públicos e privados, com vistas
à certificação das obrigações tributárias
e contributivas abrangentes. Portanto,
no contexto do poder executivo distrital, fazem auditorias apenas os Auditores Fiscais da Receita do DF e os
Auditores de Controle Interno. As demais atividades são fiscalizatórias e não
abrangem ações auditoriais.
Segundo levantamento do Sindicato dos Auditores da Receita do DF
(Sindifisco/DF), tomando por base o
mês de abril de 2017 e como fonte primária o site www.transparencia.df.gov.
br, entre ativos, aposentados e pensionistas, há no DF 2.685 pessoas em
cargos efetivos com nomenclatura de
Auditor Fiscal, com uma folha de pagamento mensal da ordem de R$ 33,18
milhões (após descontos obrigatórios),
mas que não desenvolvem qualquer
procedimento próprio de auditoria.
Fato conclusivo: são auditores apenas
na terminologia.
Por fim, é feliz a expressão ministerial cunhada no sentido de que o
DF banaliza a auditoria ao chamar de
auditor quem não faz auditoria. Simples assim. Portanto, é de importância
fundamental a preservação de institutos consagrados tanto na área federal
como estadual, posto que possuem
juridicidade e constitucionalidade
irretocáveis. Ademais, não se faz um
auditor apenas mudando-se o nome
do cargo. Para ser auditor, tem que fazer concurso público específico para
cargo efetivo com competência legal
originária que inclua a realização de
auditoria.

*Rubens Roriz é presidente do Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindifisco/DF)
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Noite Poética AAFIT

AAFIT realiza primeira Noite Poética
escrevemos esse poema no Chile.
Para mim, significou muito recitá-lo
para uma plateia tão grandiosa como
essa”.
A associada Edite Antão de
Macedo Leal recitou dois poemas:
“declamei um soneto de minha autoria, chamado “A opção sábia”, que
fala sobre a escolha entre envelhecer
ou morrer precocemente. O outro
foi uma homenagem à AAFIT, com
cinco trovas”.
Já a associada Zane de Oliveira
Santos declamou “Esmola de luz”.
Zane destacou que “o encontro por
Barbosa posa ao lado da associada Ivone de Souza Rodrigues Costa (centro), que participa pela primeira
vez de um evento da AAFIT
si só foi já foi o ponto alto, mas ainda teve buffet, esse congraçamento
A primeira Noite Poética ca tinha vindo a um evento da e essa música. Não tem nem como
AAFIT, realizada em abril, reu- AAFIT. Como foi minha estreia, melhorar. Por isso, esse evento tem
niu cerca de 80 pessoas no Com- achei magnífica. Com certeza, eu que se repetir muitas outras vezes”.
plexo Administrativo e Social da vou voltar outras vezes. Esse enassociação. Durante o encontro, contro foi uma oportunidade exSe depender de Antônio Luiz
os convidados recitaram poemas celente de rever as pessoas que há Barbosa, presidente da AAFIT, o
de autoria própria ou de poetas muito tempo não encontrava. Por evento vai acontecer inúmeras ourenomados no cenário nacional e fim, ainda vi meu filho recitando tras vezes. “Esse encontro aqui preinternacional, enquanto clássicos poema. Valeu a pena”.
cisa fazer parte constante da nossa
da música brasileira eram relemagenda social. Ele superou todas as
O associado Martinho de expectativas. A nossa diretora Maria
brados pelo cantor Tom Ribeiro.
Souza Maia recitou o poema “Re- Lúcia promoveu essa noite poética
A diretora Social e de Es- cordação”. Ele confidenciou que os de forma brilhante, eficiente e com
portes da AAFIT, Maria Lúcia versos foram feitos no Chile. “Recitei extrema qualidade. Todo mundo
da Cunha Martins, destacou que só uma recordação. Eu e um amigo gostou.”
o evento, um dos primeiros realizados por ela, foi uma experiência única, pois buscou integrar os
participantes por meio da cultura
e da literatura. “Tivemos música ao vivo e vários convidados se
ofereceram para recitar versos que
vêm da alma. Com essa situação,
eu pude sentir o amor de todos os
presentes, e o amor é a única coisa
que vale nessa vida.” Para ela, foi
muito gratificante trabalhar com
os colegas e ver que o resultado
agradou a todos. “Com certeza,
esse evento vai se repetir, apesar do
momento financeiro da associação
não ser o ideal, mas sempre vale a
pena um encontro tão rico como
esse.”
Quem marcou presença pela
primeira vez foi a associada Ivone de Souza Rodrigues Costa,
que garantiu que não vai esperar
muito tempo para voltar. “Nun-

Martinho cedeu gentilmente manuscrito do poema “Recordação”

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Noite poética: imagens do encontro
“A noite poética é uma ótima ideia, um evento
com serenidade, espaço para conversarmos e
uma música excelente, em som ambiente.”
Associada Edite Antão de Macedo Leal

“Esse evento foi ótimo e eu tive a felicidade de participar”.
Associado
Martinho de Souza Maia

Fotos das páginas 13 e 14: Diego Freitas

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Noite poética: imagens do encontro
“O encontro por si só foi já foi o ponto alto, mas ainda teve buffet, esse congraçamento e essa música. Não
tem nem como melhorar. Por isso, esse evento tem que
se repetir muitas outras vezes”.
Associada Zane de Oliveira Santos

“Nunca tinha vindo a um evento da AAFIT. Como foi minha estreia, achei magnífica. Com certeza, eu vou voltar outras vezes. Esse encontro foi uma oportunidade
excelente de rever as pessoas que há muito tempo não
encontrava. Por fim, ainda vi meu filho recitando poema.
Valeu a pena”.
Associada Ivone de Souza Rodrigues Costa
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Você sabe o que são placa bacteriana e tártaro?

O tártaro ameaça a saúde
da boca, tornando seu
sorriso menos atraente.

Depois de formado, só
o dentista pode retirar o
tártaro dos dentes.

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT) covação e pelo uso do fio dental, ou
no consultório odontológico, por
Muita gente já convivei com meio da profilaxia (escovação feita
esses vilões contra a nossa saú- com o motor do dentista).
de bucal. Bom, a placa bacteriana
é uma camada pegajosa e incolor,
Já o tártaro, também charepleta de bactérias e restos de ali- mado de cálculo dental, é a placa
mentos, que se adere à superfície bacteriana que endurece na superdos dentes. Ela, se não removida, é fície dos dentes e pode se formar
o estágio inicial de doenças como na parte visível deles e também
gengivite, periodontite e cárie. Po- abaixo da gengiva, irritando esses
rém, antes que cause mais estragos, tecidos. Ele possui uma formação
pode ser removida em casa, pela es- endurecida, de coloração marrom

ou amarela, na margem da gengiva.
Devido a essas características, só
pode ser removido no consultório
odontológico com a raspagem, em
que o dentista utiliza “raspadores”
específicos. Se não tratado adequadamente, evolui para a perda dos
dentes.
Por hoje, é só. Na próxima
edição da CelebrAAFIT, falaremos
sobre a importância do flúor para a
saúde dos nossos dentes. Até lá!

Para lembrar…
A OdontoAAFIT oferece assistência odontológica de qualidade para associados, dependentes e pensionistas. Com mais de 300 atendimentos por mês nos dois consultórios do Complexo Administrativo da
associação, os pacientes recebem toda a atenção necessária para manter a saúde bucal em dia. Os atendimentos
ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. O agendamento pode ser feito pelos
telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

