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Aniversário dos 46 anos da
AAFIT será em Hotel Fazenda
Programada para o sábado, associado pode
aproveitar todo o final de semana

No dia 21 de agosto a AAFIT faz 46 anos. A associação está
organizando a festa para o dia 22
de agosto, sábado, junto com a celebração do Dia dos Pais no Hotel
Fazenda RM.
Apesar da festa ser no sábado, o associado e sua família
também pode aproveitar para conhecer o local todo o final de semana, de 21 a 23 de agosto, onde
cinquenta apartamentos estarão à
disposição para acomodação. O
pacote para passar o final de semana custa R$ 400, por casal, com
direito ao café-da-manhã, almoço e
jantar. Os convidados para a festa
pagam R$50,00 por pessoa, o pacote pode ser parcelado em duas
vezes sem juros, com cheques para
setembro e outubro; ou descontado
em folha.
Um dia antes do aniversário haverá seresta. Já para a fes-

ta está programado cardápio das
cozinhas goiana e mineira, a AAFIT
servirá boi no rolete, além da degustação no próprio restaurante
do Hotel Fazenda. Também haverá
música sertaneja, seresta ao vivo
para a confraternização, além da
música eletrônica com DJ. Aproveite
e vamos participar do aniversário
da AAFIT que há 46 anos faz tudo
de melhor para os seus associados!
RM Hotel Fazenda
Localizado no núcleo rural
de Sobradinho, dispõe de diversas
opções de lazer. Tem um parque
aquático completo com playground
(seis piscinas, toboagua, sauna); um
minizoo com animais do cerrado;
chalés charmosos; salão de jogos,
passeios, aventura nos arvoredos,
entre outras atividades.
Aguarde! O portal da AAFIT
terá mais informações:
www.aafit.org.br

www.aafit.com.br - aafit@aafit.com.br

É com satisfação que lançamos a primeira edição do Informativo mensal da AAFIT. Este é um
dos meios que a AAFIT anuncia as
conquistas e os fatos com notícias
para manter os associados informados sobre nossas ações.
Estamos em um momento de
estréias, pois em julho deste ano,
nós também inauguramos o nosso
novo portal, que agora está em
novo domínio: www.aafit.org.br.
O domínio “Org” tem o
objetivo de ilustrar nosso objetivo de ser uma entidade não-governamental, sem fins lucrativos.
Além disso, o portal é dinâmico,
possui fotos e muitas informações
para os associados.
A AAFIT também não para
com as novidades. A Revista Técnica Tributária (RTT) vai voltar à
ativa e será quadrimestral. Estamos organizando para o retorno
da RTT as informações mais importantes.
Nossa ação é para vocês,
associados. Aqueles que estão
presentes no nosso Complexo Social Administrativo no Lago Norte
e nos dão apoio para continuar
em frente. Visite-nos e acesse o
nosso portal. A casa é de vocês.
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AAFIT promove atividades esportivas
para o bem estar do
associado

droginástica são ministradas por
um personal trainer profissional. Há
equipamentos para auxiliar os alunos na técnica do Pilates e na pisciA AAFIT disponibiliza de na aquecida há, na lateral, barras
amplo espaço no Complexo Admi- de ferro para ajudar os alunos nas
nistrativo e Social da Associação aulas dentro d’água. As aulas de
para as aulas de Pilates, hidrogi- Tai Chi Chuan são recentes. Comenástica e a mais nova modalidade çaram em 12 de agosto e são ministradas pelo associado da AAFIT,
esportiva, o Tai Chi Chuan.
As aulas de Pilates e de hi- Joaquim Reginaldo Dias da Mata.
Confira o calendário das aulas:
Modalidades
Pilates
Hidroginástica
Tai Chi Chuan

Dias da semana
Segunda, quarta e sexta-feira
Terça e quinta-feira
Segunda a sexta-feira
Quarta-feira

Hora
8:15 às 9:15
8:15 às 9:15
10:15 às 11:15
19 às 20h
9:15 às 10:15
7h às 8h

Inscrições: As inscrições podem ser
feitas por telefone (3468-1808/
5871) ou pelo e-mail da AAFIT:
aafit@aafit.com.br Participe!

* Confira no portal da AAFIT os
benefícios que cada atividade esportiva traz aos praticantes.
www.aafit.com.br

– a carnaval fora de época. O
pacote inclui: parte aérea de ida
e volta; traslados de chegada e
saída; três noites de hospedagem
no hotel selecionado com regime
correspondente; bolsa de viagem;
e abada.
Já em dezembro, haverá o
CARNATAL. De 03 a 06 de dezembro, cuja pacote tem a parte aérea
de ida e volta; traslados de chegada e saída; três noites de hospedagem no hotel selecionado com café
da manhã; passeio pela cidade; e
A empresa conveniada com bolsa de Viagem.
No mesmo mês, dias 11 a 14
a AAFIT, Imagem Turismo, oferece
pacotes para várias viagens para de dezembro, a cantora Claudia
os associados. Em setembro, dias Leitte realizará um inédito show
10 a 13, haverá SAUÍPE FOLIA acústico em um cruzeiro que passa-

rá por Santos, Búzios e Ilha Bela. O
cruzeiro Claudia Leitte on Board
também terá grande baile temático a fantasia, especial noite de
gala, além de muitas outras atrações. O navio possui piscina e todos os passageiros terão abadás.
Consulte os preços das viagens e aproveita o tempo para
descansar e dançar bastante.
Informações com a empresa
conveniada com a AAFIT, Imagem
Turismo.

Diagramação:
Raul Macedo de Carvalho

Diversão para o
segundo semestre

IMAGEM TURISMO S/A:
Endereço: Hotel das Américas
Telefone: 61-30354155 / 4151, responsável: Izabel.
Email: izabelnewline@terra.com.br

disso, a empresa tem todo o direito de
se defender, tanto na esfera administrativa quanto na judicial.
É importante destacar, também,
o trabalho dos entes federados por
meio de programas específicos de recuperação de dívida que garantem
recursos, os quais são repassados à
sociedade por meio da ação de seus
gestores, ou seja, da atuação do presidente, dos governadores, dos prefeitos.
Todo esse processo deve-se ao trabalho da ação fiscal.
A demissão em razão de causas
políticas só comprova a necessidade urgente da autonomia do órgão, por meio
de Lei Orgânica, com normas gerais,
que possibilitem uma identidade nacional de seus servidores, respeitadas
as competências específicas, definindo
as prerrogativas, direitos e deveres do
Fisco, a exemplo do que já ocorre com
o Ministério Público e a magistratura.
O episódio demonstrou que é
inadmissível que o exercício da função
esteja condicionado à vontade política
dos governantes. Diante disso, só podemos esperar do Congresso Nacional a
edição urgente da Lei Orgânica do Fisco, a fim de regulamentar o inciso XX do
artigo 37 e o inciso IV do artigo 167,
disciplinando uma atividade já considerada essencial ao funcionamento do
Estado pela Constituição Federal.
A Lei Orgânica do Fisco brasileiro, promovendo autonomia funcional,
administrativa e orçamentária, é fundamental para proteger os servidores da
Receita Federal do Brasil e a própria
sociedade brasileira de possíveis ações
políticas e interesses econômicos, além
de garantir o pleno exercício do Fisco
e de sua função vinculada, a qual deve
observar somente a lei, sem nenhum
tipo de ingerência de ordem política,
para, com isso, garantir a eficácia e a
justiça fiscal.

Afastamento da secretária da Receita, por supostos motivos políticos,
demonstra o quanto é necessária a Lei Orgânica
A substituição da secretária da demais representantes do Executivo? É
Receita Federal do Brasil, Lina Maria isso que a sociedade espera dos serviVieira, divulgada no último dia 15, jus- dores do Fisco?
tificada sobretudo pela queda na arAlém disso, apesar da reconherecadação e pela suposta multa apli- cida competência da auditora Lina
cada à Petrobras, que de acordo com Vieira à frente de órgãos de receitas
a imprensa nacional desagradou pro- públicas, o gestor não muda o resultafundamente ao presidente Luiz Inácio do da arrecadação. Ela é proporcional
Lula da Silva e à ministra da Casa Civil, ao resultado da atividade econômica
Dilma Rousseff, traz à tona questões im- do país. Não podemos esquecer que
portantes relacionadas ao Fisco e à sua estamos em período de crise financeira
função na sociedade.
mundial e, portanto, é mais que espeInicialmente, devo afirmar que a rada a queda na arrecadação. Vale
atividade de fiscalização é um direito ressaltar, novamente, que o trabalho
do Estado e do cidadão, respaldado dos auditores fiscais é essencial para
pela Constituição Federal. A missão da garantir que as consequências da criadministração tributária é cuidar da se não sejam inteiramente repassadas
tributação, arrecadação e da fiscali- à população sob a forma de redução
zação, com justiça fiscal e respeito ao dos benefícios oferecidos pela adminiscidadão, em benefício da sociedade. tração pública.
Portanto, seu trabalho independe de
As administrações tributárias da
ingerências políticas e garante que o União, dos estados, do Distrito Federal
Estado busque recursos para cumprir o e dos municípios exercem atividades
seu papel social.
essenciais ao funcionamento do Estado,
A suposta insatisfação de re- conforme enuncia a Emenda Constitupresentantes do Poder Executivo em cional número 42/2003 (inciso XX do
relação à fiscalização sobre grandes artigo 37). A atividade de fiscalizacontribuintes nos remete a duas ques- ção, de acordo com o Código Tributátões: será que para exercer ação fiscal rio Nacional (artigo 142), é vinculada,
Roberto Kupski
de empresas de grande porte deve-se ou seja: constatado o erro, deve haver
Presidente da Federação Nacional
pedir autorização ao ministro Guido fiscalização e o lançamento do crédito de Associações de Fiscais de Tributos EstaMantega, ao próprio presidente ou aos tributário de acordo com a lei. Apesar duais (Febrafite)

Febrafite-Saúde
é criado em AGE

AAFIT será uma das primeiras
quatro entidades a receber o plano de
saúde de autogestão, previsto para o
final deste ano
A Assembléia Geral Extraordinária da FEBRAFITE também foi palco
para a criação do plano FebrafiteSaúde, uma entidade com personalidade jurídica independente.
O objetivo é a assistência à saúde na modalidade de autogestão, que
visa atender os treze Estados brasileiros, onde ainda não existe um plano de
saúde administrado por uma entidade
do Fisco Estadual.
O estatuto para a elaboração
do plano de saúde está sendo organizado. Sua aprovação deverá ser já
na próxima Assembléia Geral Extraordinária da FEBRAFITE, prevista para
meados de dezembro deste ano.
Para Roberto Kupski, presidente da FEBRAFITE, o fato “é um grande avanço, pois será possível fechar o
convênio de reciprocidade em todas
as unidades da Federação”. “Nossos
planos de saúde tem um custo abaixo
do mercado e qualidade comprovada
pelos associados”, contou.
A previsão do início de implantação deverá ser no início de 2010,
atendendo os associados de quatro Estados brasileiros, são: a Associação dos
Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT); a Associação dos Auditores
Fiscais da Coordenação da Receita do
Estado da Secretaria da Fazenda do
Paraná (AFISGUAR); a Associação dos
Auditores Fiscais do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Norte (ASFARN) e
a Associação dos Fiscais Tributários do
Espírito Santo (AFITES). A adesão ao
Febrafite-Saúde só poderá ser feita
por intermédio de uma associação filiada à FEBRAFITE.

Reunião com ministro discute
planos de saúde do Fisco

Em 28 de agosto, o presidente
da AAFIT e vice-presidente da FEBRAFITE Lirando Jacundá e o presidente da FEBRAFITE Roberto Kupski
foram recebidos em audiência pelo
deputado federal João Eduardo
Dado (PDT/SP) e o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro Filho para tratar dos interesses
dos planos de saúde do Fisco Estadual Brasileiro.
Na audiência, foi solicitado ao

ministro o apoio para a não
aplicação do artigo 34 da Lei
9656, de 1998. A lei determina na forma e no prazo definidos pela Agência Nacional
de Saúde (ANS), que as entidades com planos de saúde
deverão constituir-se de pessoas jurídicas independentes
para operar planos de assistência à saúde.
No encontro, a FEBRAFITE mostrou a insatisfação
sobre a portaria da ANS, que
obriga as entidades do Fisco com
plano de autogestão a desmembrarem seus planos, na qual são
administradoras.
O ministro José Múcio Monteiro manifestou-se sensibilizado com o
assunto e imediatamente entrou em
contato com o presidente da ANS,
Fausto Pereira dos Santos, para marcar uma audiência com a presença
do deputado federal João Dado.

Associados podem comprar
veículos Ford com desconto

Os associados das entidades filiadas à FEBRAFITE terão
mais uma oportunidade para
comprar veículos Ford 0 Km com
vários descontos. A FEBRAFITE renovou a parceria com a empresa
até o dia 30 de setembro.
Para ter direito ao benefício, o associado deverá procurar
uma distribuidora de sua escolha, fazer referência ao convênio
FEBRAFITE e FORD, ter em mãos
identificação de associado a entidade filiada à Federação, além
dos documentos pessoais (RG, CPF
e contra-cheque).

A parceria é aceita em mais
de 400 distribuidores da Ford em
todo o país e é válida na compra
de veículos 0 km. Os descontos variam de veículo para veículo e os
preços têm validade mensal. Vale
ressaltar que após a aquisição do
veículo o associado terá de cumprir o prazo de inalienabilidade
de 180 dias.
Para mais informações, o associado poderá entrar em contato
com a Central de Relacionamento
Ford Empresas - (11) 4174-3929
ou (11) 4174-3900 das 8hs à
18hs, no horário comercial. Ao realizar o contato com a Central de
Relacionamentos Ford Empresas e
com o distribuidor Ford, os associados devem identificar-se como
Associado FEBRAFITE.

Associado da AAFIT lança terceira
edição de livro sobre crédito tributário
O autor do livro José Hable, auditor tributário da Secretaria de
Fazenda do GDF desde 1995 e
mestrando em Direito Internacional
Econômico, concedeu uma entrevista à AAFIT para explicar mais sua
obra. Confira:

Em uma segunda-feira, 17
de agosto, o associado da AAFIT
José Hable lançou a 3ª edição do
livro “A extinção do crédito tributário por decurso de prazo”.
O lançamento foi no restaurante
Carpe Diem, localizado na quadra 104 da Asa Sul.
A AAFIT oferece desconto
de 50% para os associados que
adquirirem o livro, que segundo o
autor, procura “provocar o debate
na busca de interpretações mais
equilibradas e isentas, almejando
a eficiência ao interesse coletivo e
individual”.
Segundo o prefácio da Drª.
Mary Elbe Queiroz, “o autor procura, por meio de uma incursão
teórica – normativa, doutrinária
e jurisprudencial, socorrendo-se
de gráficos, com exemplos práticos e indagações, fazer a correta
identificação do exato instante em
que se encerra o direito de a Fazenda Pública constituir e cobrar o
crédito tributário e de o Cidadão
pleitear a devolução do que pagou indevidamente. A ousadia da
obra consiste não só em adentrar
em tema tão controverso, mas, especialmente, em buscar examinar
aspectos que transitam do processo administrativo ao processo judicial. São tantos os aspectos abordados que se torna difícil destacar
tópicos específicos”.

AAFIT notícias - O livro “A extinção
do crédito tributário por decurso de
prazo” está em sua terceira edição.
Quais são as novidades que o senhor
apresenta sobre o tema?
José Hable - Considero essa nova
edição um marco, um novo livro, reformulado na forma de sua apresentação, com exemplos práticos,
gráficos e ilustrações, do que se
tem de mais atualizado na doutrina, jurisprudência e legislação sobre o tema, fruto da prática e do
estudo teórico de mais de 14 anos
de Fisco.
Como se descreve em Eclesiastes
3:1-8: “tudo tem seu tempo”. O
fator TEMPO traz importantes elementos que afetam todo o ordenamento jurídico e a vida das pessoas, no seu dia a dia.
AAFIT notícias - Na obra, o senhor
busca instigar o debate sobre os institutos da decadência e prescrição
tributárias. Quais aspectos são abordados?
José Hable - Por ser um tema com
muitas particularidades, nessa
obra, especificamente, ao lado da
incursão teórica, apresento já na
introdução do livro 30 (trinta) in-

dagações bastante comuns sobre o
tema, que são instigadas nos seis
capítulos do trabalho, e com respostas pontuais na conclusão da
obra.
Busca-se assim, com exemplos práticos e ilustrações gráficas, identificar o exato momento em que se
encerra o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
por meio do lançamento tributário
e também de cobrá-lo, pela ação
de cobrança, assim como do direito
de o Cidadão pleitear a devolução do que pagou indevidamente.
AAFIT notícias - Qual a expectativa
com a terceira edição do livro?
José Hable - É sabido que grande
parte das pessoas que trabalham e
estão envolvidas com o Direito Tributário têm demonstrado incerteza, dúvidas ao se depararem com
as formas de extinção do crédito
tributário pelo transcurso do tempo
(homologação tácita, decadência,
prescrição).
O propósito maior desse livro está
em provocar o debate na busca de
interpretações mais equilibradas e
isentas, almejando a eficiência ao
interesse coletivo e individual.
Desse modo, minha expectativa é
que a obra possa alcançar seu objetivo de levar informações, esclarecimentos e auxílio, tanto aos colegas da Fazenda para que possam,
com maior segurança, desenvolver
seus trabalhos, assim como ao cidadão, no exercício de seus direitos.

ETERNA LEMBRANÇA
Comunicamos que perdemos vários colegas que ficarão marcados em
nossas lembranças por terem ajudado a construir a bela história da AAFIT.
Agosto Abril
- Sislena de Sousa Dias - Dulce Gusmão (ex-esposa de
Julho Itamar Jardim)
- Francisco Xavier Durães - Ivan Lavareda Reis
- Geovane Maria Rocca (pai de Fevereiro
Rosana Rocca) - Waldir Abreu
Maio
- Alberto Evangelista Rêgo

Conquistas da AAFIT e
do Sindifisco/DF
‘Talentos Musicais do Fisco’ o
próximo Happy Hour da AAFIT
A AAFIT já marcou a data
para o próximo Happy Hour. Anote
na sua agenda o dia 25 de setembro e já se prepare para participar
do ‘Talentos Musicais do Fisco’.
Auditores e familiares podem
se inscrever o quanto antes enviando um e-mail à aafit@aafit.com.br
com informações dos componentes
do grupo e o estilo musical. Não há
regras quanto ao número de componentes, pode ser solo, dupla ou
mais participantes; também pode
ser sertanejo, pop ou rock. Seja
qual for as escolhas, a AAFIT quer
conhecer os talentos do Fisco!

Seresta da AAFIT

Em 24 de abril realizou-se o
primeiro Happy Hour do ano com
mais de 120 participantes. O cantor
Jenis Cleiber Bragança tocou MPB
e outros ritmos brasileiros. Também
foi inaugurado o salão de jogos da
AAFIT. Com sinuca, ping pong, pinball, Totó, baralhos, dominós, dama
e xadrez, os associados e os seus
convidados puderam aproveitar
ainda mais a noite.

Noite Sertaneja

Realizado em 26 de junho, mais de
150 pessoas compareceram para
prestigiar a dupla Miguelito & Benti-vi. Programado para começar às
19h, com o salão lotado a festa durou até 2h da manhã. O presidente
Lirando Jacundá participou e subiu
ao palco para cantar com a dupla
mais de dez músicas sertanejas.

Autorização para concurso público para SEFAZ/DF foi assinado por governador em exercício Paulo Octávio. Reajuste
salarial dos auditores também é confirmado
A AAFIT participou ativamente das conquistas dos Auditores do
DF juntamente com o Sindifisco-DF
já no primeiro semestre deste ano.
Em 2 de julho, as entidades conseguiram – depois de mais de 16
anos – a autorização para realizar
o concurso público da Secretaria de
Fazenda do DF (SEFAZ/DF), onde
serão oferecidas cinquenta vagas
para auditores tributários, cujo salário inicial será de R$ 15.465,45.
Além do concurso, o reajuste salarial da categoria foi confirmado:
são 12% de aumento, sendo 5%
imediato e os outros 7% para março de 2010.
A reunião também contou
com a presença de oitenta auditores. Eles estavam com cartazes
reivindicando a realização do concurso público, o reajuste do salário e, principalmente, o apoio das
autoridades presentes no sentido
de implementarem forças para o
desmembramento da carreira de
auditor tributário e fiscal.
A deputada distrital e líder
do governo do DF Eurides Brito
(PMDB) abriu a cerimônia de assinatura e apoiou os auditores por
suas reivindicações. O secretárioadjunto de Fazenda, André Clemente, explicou que o edital do
concurso será redigido pela Secretaria de Planejamento e que
as provas serão realizadas ainda
este ano.

O vice-governador Paulo
Octávio antes de assinar o documento contou que estudou sobre a
importância da carreira dos auditores e que se comprometerá nos
próximos três anos para atender
aos pleitos. Paulo Octávio elogiou
as ações dos presidentes Lirando de Azevedo, Jason Henrique e
Eraldo da Costa e após ler cada
um dos cartazes dos auditores, assinou a autorização para realizar
o concurso público.
O presidente da AAFIT terminou a cerimônia com a leitura do
documento assinado pelo vice-governador. Lirando também elogiou
as ações dos auditores e agradeceu aos políticos presentes pelo
apoio que têm oferecido aos auditores tributários.
Na reunião, compuseram a
mesa o presidente da AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá; o governador em exercício Paulo Octávio; a deputada distrital Eurides
Brito; o vice-presidente da AAFIT
e secretário adjunto de Ciência e
Tecnologia do DF, Antônio Alves
do Nascimento Neto (Tonhão); o
secretário adjunto de Fazenda do
DF e conselheiro da AAFIT, André
Clemente; o procurador-geral do
DF, Marcelo Galvão; presidente
do Sindifisco-DF, Jason Henrique
Cares; e o presidente do SinafiteDF, Eraldo R. da Costa.

Reunião discute concurso público
Depois de vinte dias da assinatura que autoriza o concurso
público para auditor tributário da
Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal, a AAFIT e o Sindifisco/DF
se reuniram no Palácio do Buriti
com a Subsecretária de Gestão de
Recursos Humanos, Jozélia Praça
de Medeiros, e seu assessor, Alexandre Sacramento, para reforçar
a urgência na formulação do concurso público.
O edital do concurso foi discutido na reunião. As etapas da
redação e do curso de formação
já foram confirmadas pelos responsáveis. O presidente e o vice-presidente da AAFIT pediram atenção na
formulação das provas para evitar
o problema que aconteceu no último

concurso realizado em 1993, onde
os reprovados entraram com recursos administrativos e judiciais pela
correção da redação atrasando a
nomeação de muitos auditores.
O presidente do SindifiscoDF, Jason Henrique Cares, e o vicepresidente do Sindifisco-DF, Antônio
Ribeiro dos Santos, explicaram que
o Sindicato e a Associação lutam há
anos pela realização do concurso.
Atualmente, existem poucos auditores tributários para monitorar e
fiscalizar milhares de contribuintes
no DF. Jason também alertou que é
pouca a quantidade de vagas para
o concurso.
A subsecretária Jozélia Medeiros informou estar ciente dos
problemas e que pretende agir

rapidamente sempre primando
pela legalidade na realização do
concurso. O assessor Alexandre Sacramento comentou que pode abrir
mais vagas dentro do prazo da validade por causa do curso de formação e que o prazo para chamar
os aprovados é de até dois anos.
Também disse que a homologação
do concurso pode sair até abril do
ano que vem.
A proporcionalidade dos salários dos auditores tributários e
dos fiscais no concurso público também foram discutidas na reunião
por Tonhão. O presidente da AAFIT,
Lirando Jacundá, reforçou e pediu
apoio para separação das carreiras envolvidas objetivando acabar
com a atual discórdia entre elas.

AAFIT firma convênio com Medial e OdontoGroup
Plano de Saúde da Medial é firmado em maio. Dois meses depois, AAFIT faz convênio com
OdontoGroup, para prestar serviço odontológico em todo o Distrito Federal

No primeiro semestre a AAFIT firmou convênio com duas empresas importantes no atendimento
à saúde. Em maio e junho, o plano
de saúde da Medial foi firmado
para atender às necessidades dos
associados da AAFIT. Mais de 250
associados e dependentes estão
no plano de saúde desta empresa
atualmente. Agora são cinco empresas que fortalecem a promoção
à saúde. (Golden Cross, Unimed
BSB, Assefaz, SLAM).

Em julho, a AAFIT firmou convênio com a OdontoGroup, empresa que presta serviços odontológicos há dezesseis anos no mercado,
para oferecer um atendimento mais
abrangente aos seus associados e
aos dependentes.
Os atendimentos são no
consultório localizado na sede da
AAFIT e em mais de 100 clínicas e
consultórios credenciados em todo
o DF. Os clientes e beneficiários
têm direito à cobertura de exame
clínico, com diagnósticos, atendimentos de urgência e emergência
odontológica.
Para procurar pelo consultório mais perto ou qualquer dúvida,
ligue no Consultório Dentário da
AAFIT (3468-1808/ 5871) e se informe com Margareth.

Beneficiários do serviço
odontológico
Os beneficiários da OdontoGroup são os dependentes do associado e podem ser: pais, mães,
sogros (as), cônjuge ou companheiro, filhos solteiros de até 21 anos
se cursar faculdade ou até 24 anos
cursando faculdade, ou filhos portadores de necessidades especiais,
independente de idade, tudo isso
como estabelece a ANS.

Reunião Plenária do
FONACATE no Sinait

Os representantes das entidades que integram o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (FONACATE), entre
elas a FEBRAFITE, participaram de
mais uma Plenária para tratarem
de temas importantes das entidades. A reunião aconteceu na sede
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sinait) em 11 de agosto.
O secretário-geral do FONACATE
e também presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, presidiu a reunião que contou com a presença de
Lirando de Azevedo Jacundá presidente da AAFIT e vice-presidente
da Febrafite.
Kupski comentou com as entidades a mudança estatutária do
FONACATE, tendo como destaque
a votação da escolha da missão e
visão da entidade, que foram sugeridas durante o Seminário de
Imersão, realizado no Complexo
Administrativo e Social da AAFIT,
no dia 4 de agosto. Eles também
avaliaram o Seminário.
Também estiveram no encontro o vice-presidente adjunto do
SINAIT, Hugo Carvalho Moreira; o
representante do SINAL, Paulo Eduardo de Freitas; o presidente da
ANFIP, Jorge César Costa; a secretária-geral da UNACON, Márcia
Uchôa; a presidente da AUDITAR,
Bruna Mara Couto; o presidente
da ADPF, Sandro Torres Avelar; o
diretor-geral da UNAFE, Rogério
Vieira Rodrigues; o presidente da
ADPU, Luciano Borges Santos e a
diretora jurídica da FENAFIM, Ana
Amélia Moura.

ENTREVISTA
“Conheci
o espírito
de uma
carreira de
estado”
Deputada
Distrital
Eurides Brito
(PMDB/DF)
A deputada distrital e líder do
governo Eurides Brito (PMDB/DF)
foi convidada pela AAFIT a participar do VII Congresso Nacional e
II Internacional da FEBRAFITE, realizado em Natal, no Rio Grande
do Norte. Eurides também esteve
presente na cerimônia de assinatura
para autorização do concurso público da Secretaria de Fazenda do DF
(SEFAZ/DF), onde serão oferecidas
cinquenta vagas para auditores tributários, que foi realizada no início
de julho deste ano.
Em entrevista para a AAFIT,
Eurides Brito conta sua opinião e a
experiência na luta por interesses
dos auditores tributários, confira.
AAFIT notícias - Em 2 de julho, a Sr.ª
participou da cerimônia que autorizou
a realização do concurso público da
Secretaria de Fazenda do DF, onde serão oferecidas cinquenta vagas para
auditores tributários. Qual a opinião
da Srª a respeito dessa conquista?
Dep. Eurides Brito - Foi sem dúvida
uma grande conquista, mais simbólica do que qualquer outra coisa, mas
é um aceno de que a Carreira dos

Auditores permanecerá e de que e acrescentou boas perspectivas fuquiser nela entrar, precisa fazer um turas para a luta do FISCO no parlamento.
concurso específico.
AAFIT notícias - Qual foi sua expectativa na participação do VII Congresso
Nacional e II Internacional da FEBRAFITE? Como foi a viagem?
Dep. Eurides - Conheci uma categoria unida nacionalmente e, mais do
que isso, muito comprometida com as
questões da arrecadação tributária
brasileira. A mim, a viagem proporcionou uma semana excepcional, com
novas aprendizagens e de conquista
AAFIT notícias - A Sr.ª foi convidada de novos amigos. E conheci o espírito
pela AAFIT a participar do VII Con- de uma carreira de estado, de fato.
gresso Nacional e II Internacional da
FEBRAFITE por meio de palestra sobre AAFIT notícias - A Sr.ª tem algum re“As lutas do fisco nos parlamentos”. cado para os auditores tributários, asComo foi debater sobre esse tema sociados da AAFIT?
com o deputado federal João Eduar- Dep. Eurides - Tenho trabalhado junto
aos órgãos de Recursos Humanos do
do Dado?
Dep. Eurides - Interessante e enrique- Distrito Federal para que o Edital do
cedor para mim; procurei, durante o Concurso Público dos auditores posencontro, não só participar da ses- sa estar nas ruas o mais breve possão na qual falaria mas também, sível. E digo à categoria que para
assisti a todas as outras palestras. mim é um grande prazer tê-los como
Saí mais enriquecida do Congresso. amigos e poder acompanhar os inteA parceria com o Deputado João resses da categoria junto ao goverEduardo Dado foi muito agradável no do Distrito Federal.
AAFIT notícias - A luta da AAFIT e do
Sindifisco/DF conta com seu apoio. O
que a motiva nisso?
Dep. Eurides - A causa. Desde o início dos nossos contatos concluí que a
causa era justa. Sou professora aposentada da UnB e sempre entendi
que o concurso público específico é
o único meio legal para alcançarmos
nossos objetivos.

Sucesso no VII Congresso Nacional
e II Internacional da Febrafite

AAFIT é premiada por levar a terceira maior delegação de auditores tributários

Em junho, a FEBRAFITE realizou
o VII Congresso Nacional e II Internacional. O evento reuniu mais de
seiscentos associados em Natal, no
Rio Grande do Norte, para discutir
o tema “Fisco e Sociedade: quando
todos reúnem forças, o resultado fica
melhor”. Realizado durante os dias 7
a 10 do mês, a Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Norte (Asfarn/RN)
também comemorou na ocasião o
seu cinquentenário ano.
Na abertura do Congresso,
o presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, entregou as medalhas de
honra ao mérito a cinco agraciados:
João Eduardo Dado Leite de Carvalho, Juarez Freitas, Emílio Rodrigues
(em memória), Francisco das Chagas
(Chaguinhas) e o diretor de Turismo
da AAFIT, Deny Cassimiro, pelo reconhecimento ao trabalho em prol da
categoria fiscal.
E no último dia do eveto, a
AAFIT ganhou o troféu por ter a ter-

ceira maior delegação visitante, com
61 associados inscritos. A delegação
da Afresp/SP ficou em primeiro lugar, com 83, e a delegação da Afisvec/RS em segundo lugar, com 76.
O Congresso contou com a
participação de renomados palestrantes da área de tributação, da
Administração Pública e da carreira
fiscal, além de procuradores, professores universitários e juristas. Também
foi sorteado um carro zero para um
participante. A ganhadora foi a fiscal de Alagoas Rosa Angélica
Cavalcane.

de Renda de São Paulo e também
deputado federal (PDT/ SP), João
Eduardo Dado, e com a participação da deputada distrital e líder do
governo, convidada pela AAFIT, Eurides Brito (PMDB/DF).
O deputado João Dado comentou a importância da força política de entidades representativas,
como a FEBRAFITE, são fundamentais
na conscientização política no Congresso Nacional. “É preciso ampliar
nosso poder político na Câmara Federal, porque nessa Casa são votados os grandes temas que interferem
na nossa vida profissional”, disse.
João Dado também apresentou algumas das matérias de interesse da categoria fiscal em tramitação na Câmara, como por exemplo,
a PEC n. 89/2007, de sua autoria,
que institui o teto remuneratório único nacional; a PEC n. 210/2007,
que restabelece adicional por tempo de serviço como componente da
remuneração das carreiras da Magistratura e do Ministério Público e
exclui essa parcela do teto salarial.
Como parlamentar, que é presidente
da Comissão Especial que trata deste projeto, ele apresentou emendas
para contemplar a carreira Fisco.

Painel: Tema
Corporativo, a
Ordem de serviço

Homenagem
a Deny Cassimiro

Auditor tributário do DF defende mecanismo para facilitar trabalho fiscal

Foi concedido pela FEBRAFITE
a Deny Cassimiro a “Medalha
da Ordem do Mérito da Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais
– FEBRAFITE/Fisco Estadual/Distrital”, pelos relevantes serviços
prestado à Federação e ao Fisco Estadual/Distrital.

Em 10 de junho, no painel
“Tema Corporativo – Ordem de
Serviço”, o auditor tributário do
DF, Espedito Henrique de Souza
Junior, e o agente fiscal do Tesouro
de RS, Mario Luis Wunderlich dos
Santos, discutiram a necessidade
da Ordem de Serviço (OS). Os
debatedores foram o presidente
da FEBRAFITE, Roberto Kupski, e o
presidente da UNAFISCO, Pedro
Delarue Tolentino Filho.
Espedito Junior defendeu a
OS para a formalização dos documentos. “A Ordem de Serviço poderá designar todos os componentes de equipe de fiscalização para
desenvolver a ação fiscal, podendo a equipe redistribuir internamente a responsabilidade referente a cada empresa ou etapa do
trabalho”, citando o parágrafo de
sua autoria do Decreto n. 26.978,
de 4/07/06. Já para Mário dos
Santos a política tributária do RS
tem se mostrado eficiente sem a
OS, pois o foco do trabalho esta
na qualificação contínua da gestão

As lutas do Fisco nos
parlamentos

ETERNA

Espedito Henrique de Souza Junior,
auditor tributário do DF,

da instituição e no aprimoramento
contínuo dos recursos.
Kupski mostrou-se preocupado que alguns Estados brasileiros,
onde se está jogando cada vez
mais para o órgão a competência
do lançamento. Pedro Filho declarou que o auditor tem a necessidade da autonomia e afirmou que é
preciso haver controle administrativo do Estado. O trabalho não deve
ter dificuldades burocráticas para
o combate à sonegação. “Você não
pode ficar cerceado na sua ação”,
comenta. “Isso não favorece o combate à sonegação”, conclui.

LEMBRANÇA

Comunicamos que perdemos vários colegas que
ficarão marcados em nossas lembranças por terem
ajudado a construir a bela história da AAFIT.

No penúltimo dia do
evento, 9 de junho, o presidente Lirando Jacundá coordenou a mesa que debateu
sobre as lutas do Fisco nos
parlamentos. O painel contou com a palestra do agente fiscal

Presidente AAFIT/DF Lirando Jacundá
e deputado João Dado

Debatedora no painel “As Lutas do
Fisco nos Parlamentos” a deputada
Eurides Brito, defendeu que para a
categoria ter uma representação
forte tanto no Congresso Nacional
quanto nas Assembléias estaduais
é necessário que haja uma reforma
política, não somente partidária,
mas Propostas de Emendas à Cons-

tituição com definições e prerrogativas claras no tocante às carreiras
de estado, com paridade entre esses
serviços públicos. Além disso, Eurides
também defendeu a inclusão nos
currículos escolares de atividades de
educação fiscal para a formação de
cidadãos mais conscientes dos seus
deveres e dos seus direitos.

Agosto
Julho
Maio
Abril
Fevereiro

- Sislena de Sousa Dias
- Francisco Xavier Durães
- Geovane Maria Rocca (pai de Rosana Rocca)
- Alberto Evangelista Rêgo
- Dulce Gusmão (ex-esposa de Itamar Jardim)
- Ivan Lavareda Reis
- Waldir Abreu

Desejamos que estejam agora vivendo a eterna
alegria junto de Deus!

Deputada Distrital Eurides Brito/DF
entrega a medalha a Deny Cassimiro

“Fico muito grato e satisfeito
por esse reconhecimento da
classe fiscal.
Muitos outros aposentados
como eu plantaram uma
sementinha e hoje estamos
colhendo os frutos desse
trabalho realizado”.
Deny Cassimiro é auditor
tributário do DF aposentado e
trabalha sempre na busca pela
melhor ação tanto na carreira fiscal quanto pelas ações na AAFIT.
Tenho muito orgulho de ser auditor
tributário do Distrito Federal, embora aposentado.
A AAFIT/DF parabeniza o
ilustre associado, homenagem mais
que merecida por tanto empenho
e dedicação
Parabéns Deny.

AAFIT participa da
Assembléia Geral
da FEBRAFITE

Mais conteúdo em um
site muito mais moderno
A AAFIT estreou em 24 de
julho de 2009 o seu site com novo
layout e com muito mais conteúdo.
Veja as novidades:
• Galeria de Fotos onde há
fotografias de cerimônias, festas,
happy hour e etc.;
• Enquete para interatividade;
• Classificados para os associados anunciarem um produto para
venda ou aluguel;
• Informativo da AAFIT e Revista RTT em PDF;
• Mensagem do Presidente, com
recado do presidente da AAFIT;
• Palavra do Associado para os
associados publicarem seus artigos
científicos, resenhas críticas, projetos de pesquisa, relatórios técnicocientíficos, artigos ou ensaios;
• As colunas: “Onde está você”
e “Curtindo a vida”. A primeira é
para os associados encontrarem

seus colegas que mudaram de cidade. Já a segunda é para informar como os associados da AAFIT que são aposentados e estão
aproveitando o momento;
• Aniversariantes do mês e Obituário;
• Além de informações institucionais e um guia dos serviço da
AAFIT.
O objetivo da AAFT é criar
um local para que os associados
e os demais internautas possam
acessar de qualquer computador
com internet as notícias recentes,
dos eventos e das atividades da
AAFIT.
Não perca tempo e acesse
da sua residência ou do seu trabalho o portal da AAFIT. O endereço
eletrônico agora mudou o domínio
de “.com” para “.org”:
www.aafit.org.br.

Entre os dias 5 e 7 de agosto,
o presidente da AAFIT, Lirando de
Azevedo Jacundá, participou da
Assembléia Geral Extraordinária
da FEBRAFITE e do Seminário dos
Planos de Saúde do Fisco Estadual
brasileiro, realizado em Palmas, no
Tocantins.
A assembléia contou com a
presença de muitos presidentes de
associações do Fisco e de tributos.
No encontro, foram discutidas as
linhas de ação sobre a reforma
tributária (PEC 233/08); as Administrações Tributárias e a carreira
Fisco; o teto salarial em âmbito nacional e estadual; as PEC 210/06,
em tramitação na Câmara dos Deputados, e a PEC 21/06 em tramitação no Senado Federal, que tratam sobre gratificação por tempo
de serviço.
O VII Congresso Nacional e
II Internacional da FEBRAFITE foi
avaliada e a agenda de eventos
para o segundo semestre de 2009
foi planejada, onde está previsto
o Seminário Internacional em Portugal com o tema “Administrações
e Sistemas Tributários”, nos dias 7
a 9 de outubro.
No seminário dos Planos de
Saúde do Fisco estadual, foi discutida a pesquisa da Unidas, IDSS,
Call Center, ISS (Imposto Sobre
Serviços), portal da Unidas, entre
outros temas.

