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REPRESENTANTES DO FISCO SE REÚNEM
COM SECRETÁRIO-ADJUNTO DE FAZENDA DO
DF PARA COBRAR REALIZAÇÃO DO CONCURSO
N

o último dia 12, os presidentes da
Associação dos Auditores Tributários dos Distrito Federal (AAFIT), Jadson
Januário de Almeida, e do Sindifisco/DF,
Rubens Roriz, além do vice-presidente da
associação, Fernando Antônio Rezende
Júnior, de membros da diretoria e de expressiva quantidade de auditores associados, se reuniram com o secretário-adjunto
de Fazenda do DF, Pedro Meneguetti, para
cobrar a realização de concurso público
para auditor-fiscal da Receita, quadro que
não é renovado há mais de 20 anos.

No encontro, Meneguetti afirmou
que o concurso não pode sair no momento,
pois o Distrito Federal está acima do limite
prudencial (95% do permitido) de gastos
com pessoal. Para Jadson Januário, “ficou
claro que o certame só pode acontecer após
o DF voltar à faixa, mas não podemos esperar isso acontecer para iniciar as etapas.
Por isso, propusemos que a parte administrativa continue a andar agora e, quando a
situação se normalizar, estaremos adiantados para tudo ocorrer de forma mais breve
possível”.
Meneguetti disse ainda que “veste a camisa da categoria”, pois entende que
“investir nela não é gasto, mas investimento”. Ele se comprometeu a despachar o
processo para acelerar o andamento pelas
secretarias. O documento atinente ao certame, já autorizado pelo governo, encontrava-se parado aguardando pronunciamento
do GDF no tocante ao questionamento infundado de um cidadão anônimo junto ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Secretário-adjunto de Fazenda do DF, Pedro Meneguetti, em reunião com representantes do Fisco do DF

SITUAÇÃO DO QUADRO DE AUDITOR-FISCAL

LIMITE PRUDENCIAL

Segundo artigo do diretor de Relações Públicas e de Comunicação Social
da AAFIT, Ananias Lopes Zedes, na edição da revista CelebrAAFIT de maio de
2015, a lei da Carreira de Auditoria Tributária (Lei 4717/2011) prevê um quantitativo de 1 mil cargos de auditor-fiscal
da Receita, sendo que atualmente mais
de 50% desses cargos estão vagos. Para
agravar a situação, estima-se que até 2017
aproximadamente mais 130 servidores tributários deixarão a carreira em virtude de
aposentadorias. Se nada for feito, já nos
próximos 2 anos, a carreira de auditoria
tributária terá uma taxa de ocupação de
apenas 36% do efetivo previsto em lei.

A Lei de Responsabilidade
Fiscal determina limite de 49% da
Receita Corrente Líquida (RCL) para
gastos com pessoal do Poder Executivo Distrital. Análise feita pelo corpo técnico do TCDF aponta que, no
terceiro quadrimestre de 2014, a despesa líquida com pessoal no Poder
Executivo atingiu 46,93%, ultrapassando, assim, o chamado limite prudencial de 46,55% (ou 95% do limite
máximo de 49% da RCL).
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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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EQUIPE DE FUTEBOL DA AAFIT REALIZA CONFRATERNIZAÇÃO
há filhos de servidores jogando. Daqui a
pouco, chega a terceira, o que é bom para
manter essa tradição viva”. O associado
Adriano Sanches São Pedro, atualmente
cedido à Câmara Legislativa do DF, ressalta que vê o futebol “como uma forma de reencontrar o pessoal, colocar o papo em dia
e interagir com os assuntos da Secretaria e
da Câmara”.

Associados, dependentes e convidados posam para foto no
campo do Arena Futebol Clube

T

odas as segundas, das 19h às 21h, associados, dependentes e convidados já têm encontro marcado
no Arena Futebol Clube: a pelada semanal, patrocinada pela AAFIT há dez anos. Para comemorar uma
década do evento, a entidade ofereceu um churrasco
no último dia 22 para os participantes. A LS Buffet
organizou o cardápio.
O diretor Social e de Esportes da associação,
André Luiz Aguiar Dupin, informa que o objetivo do
encontro semanal “não é competir, é confraternizar
e ver os colegas fora do ambiente de trabalho”. Para
ele, uma prova de que o futebol deu certo é o perfil
dos jogadores: “já estamos na segunda geração. Hoje,

Com regras específicas e consolidadas ao longo dos anos, o presidente da
AAFIT, Jadson Januário de Almeida, afirma
que elas garantem que o futebol seja jogado
democraticamente. “Aqui, adotamos um padrão diferente das outras peladas. Os times
correm dez minutos, independentemente do
placar, e nenhum joga mais de três partidas
seguidas. Assim, todos participam de forma
igualitária”. O associado Genivaldo da Silva
Barbosa elogia o modelo adotado: “dá oportunidade para um time que não é tão bom
quanto o que está ganhando jogar a mesma
quantidade de tempo. Isso aproxima”. Jadson finaliza com um recado para todos os associados: “Não precisam vir para jogar. Podem vir só para bater papo com os amigos.
Esse encontro não é restrito aos homens.
Familiares são sempre bem-vindos”.

Após 2 horas de futebol, nada melhor do
que um churrasco para repor as energias

JADSON JANUÁRIO COORDENA PAINEL EM
CONGRESSO DA FEBRAFITE

O

presidente da AAFIT, Jadson
Januário de Almeida, coordenou o painel corporativo no último
dia do 10º Congresso Nacional e
5º Internacional da Febrafite. O
evento aconteceu, entre os dias 31
de maio e 3 junho, na Fundação
Casa das Artes, em Bento Gonçalves (RS), e contou com a presença
de delegações de auditores-fiscais
estaduais de 21 estados brasileiros
e de cerca de 30 associados e familiares do Distrito Federal, além
de autoridades e convidados. O
painel, que tratou sobre concursos
públicos e administração tributária, teve palestras do presidente
da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária
e Aduaneira de Portugal (Apit),
Nuno Barroso, do jornalista Leandro Fortes e do presidente da
Federação, Roberto Kupski.

a importância de consolidar a carreira nos Estados para motivar a
permanência dos servidores e ressaltou o trabalho que é realizado
em nível nacional pelos fiscos dos
três entes federados para aprovar
a PEC 186, de 2007, que trata das
autonomias das administrações
tributárias do país. O jornalista Leandro Fortes, que tem mais de 30
anos de profissão e passagem por
veículos como O Globo, Folha de
S. Paulo e Zero Hora, apresentou
a palestra Brasil, cultura, mídia e
sonegação. Ele criticou a atuação
de veículos de imprensa que são
Delegação do DF foi representada por cerca de 30 associados e familiares.
alvos de investigação da Polícia
Federal (PF) por envolvimento em
Barroso apresentou aspectos da nou o alto nível de exigência das casos de sonegação de impostos e
atual situação da categoria dos provas e a necessidade de forma- de corrupção empresarial.
inspetores tributários de Portu- ção específica em áreas como Ecogal e, em relação ao concurso nomia, Direito, Economia, Gestão Com informações da Ascom/Febrafite
para a carreira fiscal, mencio- e Informática. Kupski falou sobre Foto: Larry Silva - Divulgação Febrafite
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