nformAAFIT

ANO I – Nº 5 – NOVEMBRO DE 2015

PROMESSA DESCUMPRIDA: GDF REVOGA ATO
AUTORIZATIVO PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DF

“

como tem
acontecido nos
últimos 20 anos,
sofremos com a falta
de compromisso
do GDF perante a
nossa categoria e a
sociedade, mas não
vamos desistir...”

M

ais uma vez, a promessa de
campanha morreu nas urnas.
O Comitê de Governança de
Pessoal do Governo do Distrito Federal
decidiu, conforme publicado no DODF
de 13 de novembro de 2015 (n.º 218, página 7), revogar o ato autorizativo para
realização do concurso público para o
cargo de auditor fiscal da Receita do DF.
O atual governador pode não se lembrar do que prometeu, mas vamos ajudá
-lo a recordar: no dia 8 de setembro de
2014, o então candidato Rodrigo Rollemberg, durante encontro na Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) em que apresentou
o plano de governo e recebeu a Agenda
de Fortalecimento do Fisco Candango
para o Desenvolvimento Econômico e
Social do Distrito Federal, assumiu o
compromisso de realizar o concurso público e chamar os aprovados, se eleito.

Na ocasião, Rollemberg afirmou que
“esse é um tipo de investimento em que
a relação custo-benefício é extremamente favorável ao Estado”. Ele não
parou por aí e fez outra promessa: “assumo também o compromisso de que
qualquer medida que tenha impacto na
arrecadação do GDF será discutida antes com vocês. Nós vamos ouvi-los para
construirmos juntos a melhor alternativa para o DF”.
Eleito e um ano e dois meses após
essas promessas, Rollemberg faz as
mesmas injustiças dos governos anteriores e trata com total descaso o fisco
distrital, mesmo diante de uma situação fiscal, financeira e orçamentária
totalmente desastrosa. O presidente do
Sindifisco-DF, Rubens Roriz, lamentou
a medida, mas disse que não vai “esmorecer e nem tampouco arrefecer no encaminhamento da nossa luta. Não per-
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demos a guerra, foi apenas uma batalha
de momento”.
O presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, também comentou a decisão: “mais uma vez, como tem acontecido nos últimos 20 anos, sofremos com
a falta de compromisso do GDF perante
a nossa categoria e a sociedade, mas não
vamos desistir. Nossa luta continuará até
o dia em que nosso quadro de servidores
voltar à quantidade ideal e tiver o reconhecimento que merece”.
Já o diretor de Relações Públicas e
de Comunicação Social da associação,
Ananias Lopes Zedes, ressaltou que
“a sobrevivência da categoria depende
muito da realização do certame, mas
está claro que essa não é a prioridade do
nosso governo”. Para ele, “só os sonegadores comemoraram essa decisão equivocada de revogar o ato autorizativo”.
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FILIADO A

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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FUNDADA A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS (FENAT)

O

dia 20 de novembro de 2015 ficará
para a história do fisco nacional. A
sede do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp) foi palco da Assembleia Geral de
fundação da Federação Nacional dos Auditores Fiscais das Administrações Tributárias Federal, Estaduais e Distrital (Fenat).
A entidade, sem fins lucrativos, terá
sede em Brasília e será constituída, segundo o Estatuto, “de entidades sindicais
que congregam em seus quadros sociais
exclusivamente Auditores Fiscais, Auditores de Rendas, Auditores Tributários,
Fiscais de Rendas e Fiscais de Tributos,
todos de competência originária plena para
constituição do crédito tributário mediante o lançamento, com ingresso nos referidos cargos através de concursos públicos,

ressalvadas as hipóteses de provimento
anteriores à Constituição Federal de 1988
(…)”. As entidades associadas não poderão conter no quadro associativo qualquer
filiado estranho a essa carreira, ressalvados
os aposentados e pensionistas.
Em seu Artigo 2º, os fundamentos da
nova entidade sindical são: o compromisso
com a independência e autonomia das administrações tributárias; o desenvolvimento político, econômico e social do país; a
representação das entidades sindicais a ela
vinculadas; a defesa do concurso público
como a única forma de provimento originário, na forma do artigo 37, II da CF; a
consolidação e manutenção do Estado Democrático de Direito em busca de uma sociedade mais próspera, justa e democrática; a defesa e valorização intransigente dos

Auditores Fiscais e Tributários e Fiscais de
Rendas em todos os aspectos, afirmando-os
como Carreiras Típicas de Estado; a defesa
da livre organização sindical dos servidores públicos, autônoma e independente em
relação ao Estado, aos partidos políticos e
às correntes ideológicas e religiosas.
Além do Sinafresp, participaram da
fundação da nova Federação: Sindifisco/
DF, representado pelo presidente Rubens
Roriz e pelo auditor fiscal João Alves; IAF
Sindical/BA, Sindat/SE, Sindare/TO e Auditece Sindical/CE. Apoiaram a fundação
os colegas do Sindifisco/MT, Sindifisco/
MS, Sindifern/RS, Sindatema/MA, que
posteriormente farão parte da Fenat.
Com informações do Sinafresp.

AAFIT RECEBE ENTIDADES DE TODO O BRASIL
PARA AGO FEBRAFITE

D

urante os dias 23 e 24 de novembro, a AAFIT foi a anfitriã da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo da Febrafite e Reunião
dos Planos de Saúde do Fisco Estadual
Brasileiro, que contou com a presença de
representantes das associações filiadas e da
Diretoria da Febrafite.
No encontro, federação e filiadas discutiram e deliberaram sobre temas de in-

teresse das entidades: estratégias para sustentabilidade e fortalecimento das ações
da Febrafite, do fisco estadual/distrital
brasileiro; situação dos servidores públicos; corrosão do ICMS; representatividade
política; dentre outros temas de interesse.
O presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, agradeceu na cerimônia
de abertura a participação de todos e disse
que “esse encontro com colegas de outros

estados é muito importante para todos nós,
pois temos a oportunidade de trocar experiências sobre a realidade de cada entidade
e discutir temas que fortalecem nossa categoria em âmbito nacional. O debate que
essa assembleia proporciona nos enriquece
muito. Por isso, é uma honra sediar e fazer
parte de um evento desse nível”.
Com informações da Ascom/Febrafite.
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