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Encontra-se tramitando na Secreta-
ria de Finanças do Município uma proposta 
de Lei Orgânica da Administração Tributária 
– LOAT, apresentada pelo Sindiffim-Goiânia 
em conjunto com a Affim-Goiânia, para es-
tudo de viabilidade e os encaminhamentos 
devidos.

Esta iniciativa das entidades repre-
sentativas da categoria visa adequar, à 
Constituição Federal, a legislação que trata 
da carreira dos Auditores-Fiscais Tributá-
rios. Muitos Estados e Municípios estão pro-
videnciando essa adequação, que é uma 
exigência da Lei Maior do País. 

O presidente do Sindiffim, Nivalci 
de Castilho, cita como exemplos “os Esta-
dos do Pará e do Rio Grande do Sul que já 
aprovaram as suas LOAT’s. Nos municípios, 
temos os casos de Maceió que já conta com 
uma Lei que organizou a Administração Tri-
butária; São Paulo e Belo Horizonte têm leis 
em vigor que modernizaram a Administra-
ção Tributária há mais de sete anos”.

Em Belém e Porto Alegre as LOAT’s 
estão em tramitação para consolidar suas 
Administrações Tributárias como “atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado”, as 
quais devem ser “exercidas por servidores 
de carreiras específicas”, como determina a 
Constituição Federal em seu art.37, XXII. 

Constitucionalmente, portanto, o Au-
ditor-Fiscal de Tributos é servidor público es-
tatutário, ocupante de cargo de provimento 
efetivo e integrante das chamadas Carrei-
ras de Estado, devendo possuir regime jurí-
dico peculiar e específico. 

O mesmo acontece com as demais 
carreiras consideradas típicas de Estado, 

do que é exemplo a Segurança Pública, a 
Diplomacia, a Defensoria Pública, a Magis-
tratura e outras.

Os legisladores constituintes, ao es-
tabelecerem que o Auditor-Fiscal de Tribu-
tos constitui Carreira de Estado, visaram 
sabiamente defender as prerrogativas do 
próprio Estado, assegurando as condições 
necessárias para bem cumprir com sua fun-
ção social. A Lei Orgânica da Administração 
Tributária, portanto, é benéfica à gestão pú-
blica e de interesse da sociedade.

Evento: Jantar de confraternização
Data: 12 de dezembro de 2014

Local: Sede da Affim Goiânia, no Setor Jaó
Ingressos individuais – retire os seus, na Secretaria da Affim

Obrigado, 2014; e seja bem vindo, 
esperançoso ano de 2015.

Óbvio que foi um ano de turbulên-
cias e crises, este 2014 que termina nos 
próximos dois meses. Afinal, nele convive-
mos com crises financeira e administrativa 
no governo ao qual servimos, a ponto de 
nos deixar sobressaltados quanto ao nosso 
próprio futuro. Pela natureza do trabalho 
que nos compete, tínhamos conhecimento 
profundo da gravidade da situação financei-
ra do município; começamos o ano ainda 
sob as densas nuvens da infeliz tentativa 
da Prefeitura de Goiânia de terceirização 
da Administração Tributária Municipal; e so-
fremos com a grave defasagem do número 
de auditores, consequência do descaso dos 
últimos prefeitos para com a Administração 
Tributária do Município.

Mas não ficamos no muro das la-
mentações, colegas. Unidos, combatemos o 
bom combate; plantamos em solo às vezes 
inóspito e persistimos de cabeça erguida, 
consolidando conquistas importantíssimas. 

Dentre elas ressaltamos o próprio 
arquivamento do contrato da terceirização 
do Fisco já assinado entre a Prefeitura e a 
empresa Eicon Controles Inteligentes de Ne-
gócios Ltda.; a agilização do trâmite, na Câ-
mara Federal, das Propostas de Emenda à 
Constituição de número 555/06 que acaba 
com a Contribuição de Inativos, e de número 
170/12 que dá isonomia aos aposentados 
por invalidez, ambas de âmbito nacional e 
que já estão prontas para Pauta de Votação 
daquele Legislativo; e a que reputo como a 
mais importante das conquistas nesses últi-
mos anos: o veredito do STF que garante o 
pagamento, retroativo a março de 2011, do 
adicional sobre a produtividade.

Estamos prontos para novas con-
quistas no ano que se avizinha, alicerçados 
em nosso espírito de luta e esperançosos 
na competência do atual Secretário de Fi-
nanças do Município, Jeovalter Correa, um 
Auditor Fiscal de carreira que conhece com 
propriedade o terreno em que está pisando.

 Que venha 2015!

Elísio GonzaGa da silva

Sindiffim apresenta
proposta para a LOAT

12 de dezembro é dia de festa!
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Que venha 
2015!

Nivalci: alguns Estados e Municípios já 
aprovaram as suas LOAT’s



Decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral, publicada no dia 31 de outubro último, 
entra para a história da Associação dos 
Auditores do Fisco Municipal de Goiânia 
como uma suprema vitória jurídica em fa-
vor da nossa categoria, ao garantir aos Au-
ditores de Tributos do Fisco Municipal da 
ativa, aposentados e também às pensio-
nistas, desde que filiados à Affim, o direi-
to ao pagamento do adicional por tempo 
de serviço (quinquênio) com a inclusão do 
adicional de produtividade.

A medida retroage à data em que a 
Affim Goiânia interpôs a Ação de Mandado 
de Segurança Coletivo para assegurar os 
direitos da categoria, ou seja, 3 de março 
de 1911; o que significa que temos uma 
diferença a receber, relativa a aproximada-
mente 48 meses. 

Portanto, colegas, desde março de 
1911 que estamos lutando, na Justiça, 
contra o governo municipal, para restabe-
lecer o direito líquido e certo previsto no 
artigo 90, § 4º, da Lei Complementar nº 
011/92 – que estabelece a inclusão da 

produtividade do servidor fiscal no cálculo 
dos adicionais por tempo de serviço –, a 
qual foi alterada pela Lei nº 8.904/2010.

A injusta base de cálculo que usur-
pava nossos direitos foi implantada, por-
tanto, pelo art. 14 da Lei 8.904/2010 
(Plano de Cargos e Salários) que desconsi-
dera a incidência da produtividade sobre o 
cálculo da citada gratificação adicional, o 
que acarreta perda nos vencimentos/pro-
ventos dos nossos associados, de forma 
ofensiva aos princípios da irredutibilidade 
de vencimentos prevista na própria Consti-
tuição Federal. 

Essa nefasta medida foi iniciada no 
governo do ex-prefeito Iris Rezende e con-
solidada no governo Paulo Garcia. A Affim 
tentou de todas as formas derrubar essa 
ilegalidade ainda quando em trâmite e 
votação na Câmara Municipal de Goiânia, 
onde conseguimos um empate de votos 
no Plenário. O então presidente daquela 
Casa, Francisco Jr, deu voto de desempate 
em favor do governo municipal.

Lutamos e vencemos em todas as 

instâncias, culminando com a decisão fi-
nal do Supremo, através da relatora do 
processo, Ministra Carmén Lúcia, que jul-
gou improcedente o recurso interposto 
pelo Governo Municipal, decidindo pelo 
seu arquivamento.

Neste mês de novembro deve ser vota-
da, pela Câmara Federal, o Projeto de Emen-
da à Constituição de número 555/2006, 
que revoga o dispositivo da Emenda Consti-
tucional - Reforma da Previdência, acabando 
com a cobrança de contribuição previdenci-
ária sobre os proventos dos servidores pú-
blicos aposentados (Contribuição de Inati-
vos). Também está pronta para ser votada a 
PEC170/2012, que garante proventos inte-
grais a todos os servidores públicos que se 
aposentarem por invalidez, independente do 
tipo e natureza do motivo.

Ambas as matérias entraram na pau-
ta de votação do dia 15 de outubro último, 
mas não houve quorum nessa data devido à 
campanha eleitoral para o segundo turno das 
eleições. Mas a pressão dos líderes classistas 
continua: no dia 4 de novembro houve nova 
mobilização para a votação das duas PECs, 
mas novamente não houve quorum suficiente.

Esse afunilamento aconteceu após 
intensa mobilização dos servidores públicos 
da ativa e aposentados, neste semestre, 
conseguindo mais de 300 assinaturas de 
parlamentares, incluindo todos os líderes 
partidários. 

Também foi feita ampla manifes-
tação pública em Natal (RN), onde o presi-
dente da Câmara dos Deputados, Henrique 
Eduardo Alves, concorria ao governo daquele 
Estado. Ele recebeu uma delegação da cate-
goria e se comprometeu a submeter a PEC-

Hoje a PEC-555 está pronta para 
entrar na pauta de votação do Plenário 
da Câmara dos Deputados, em regime de 
tramitação especial. Uma vez aprovada, a 
Mesa Diretora daquela Casa promulga e 
publica a Lei que entra imediatamente em 
vigência.

Também está prontinha para ser 
votada no Plenário da Câmara dos Depu-
tados a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 170/2012, “importantíssima para o 
servidor público, pois significa a isonomia 
para os proventos dos que se aposentarem 
por invalidez; todos passarão a receber o 
valor igual ao do último salário” – infor-
mou o presidente da Affim Goiânia, Elísio 
Gonzaga. 

Ele acrescentou que a categoria se 
empenha para que as duas propostas de 
emenda constitucional de interesse do ser-
vidor público – PEC-555 e PEC-170 – se-

jam votadas na mesma sessão, o que deve 
acontecer neste mês de novembro. 

A legislação vigente, segundo expli-
cou Elísio, incorre na injustiça de permitir 
que muitos aposentados por invalidez rece-
bam proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, contemplando com o bene-
fício integral apenas os aposentados cuja 
invalidez decorre “de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, con-
tágios ou incurável, na forma da lei.”

A proposta também prevê que “a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, assim como as respectivas 
autarquias e fundações procederão, no 
prazo de cento e oitenta dias da entrada 
em vigor desta Emenda Constitucional, a 
revisão das aposentadorias e pensões de-
las decorrentes, concedidas até a data do 
início da vigência deste novo dispositivo 
constitucional”. 

Agora é definitivo: reconquistamos no 
STF o adicional sobre a produtividade

A qualquer momento a Câmara
dos Deputados vota a PEC-555

Regime de tramitação especial

Ministra Carmén Lúcia nega provimento ao 
recurso da Administração Municipal
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555 e a PEC-170 à apreciação do plenário, 
justificando, inclusive, que a Câmara não é 
subserviente. 

Desde 2006 que a PEC 555 tramita 
naquela Casa de Leis e estaria hoje engave-
tada, não fossem as intensas manifestações 

dos servidores públicos, em nível nacional, 
com a ativa participação da Affim Goiânia 
que tem marcado presença com uma média 
de 20 auditores. Nossa entidade é uma das 
poucas de Goiás que acompanhou pari pas-
su todo o trâmite das duas propostas.
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Isso mesmo, colegas, 
nossa já tradicional festa de 
confraternização de fim de ano 
está marcada para o dia 12 de 
dezembro. Promete, afinal de 
contas a nossa festança está 
sendo organizada pelas compe-
tentes e animadas colegas Ana 
Lúcia de Moura Dornelas, Dire-

tora Social, e Celi Faria de Mora-
es, Diretora dos Aposentados e 
Pensionistas. Vai ser um jantar, 
numa sexta-feira de lua quase 
cheia (62% visível), na nossa 
sede no Setor Jaó. Importante: 
não se esqueçam de retirar os 
ingressos individuais na Secre-
taria da Affim.

É dia 12. Não esqueçam!

“Mais do que um dia fes-
tivo, 28 de Outubro representa o 
orgulho de ser alguém incansável 
pela construção de uma socieda-
de melhor”. Esta foi a mensagem 
da Diretoria da Affim Goiânia pela 

passagem do Dia do Funcionário 
Público, 28 de Outubro. A data 
foi instituída ainda no governo do 
presidente Getúlio Vargas, através 
da criação do Conselho Federal do 
Serviço Público Civil, em 1937.

Mais que festivo...

O salão de festas de nossa nova sede, no Setor 
Jaó, continua disponível para locação, seja para reu-
niões de empresas ou festivas, tanto para associados 
da Affim como para a comunidade. A diferença é que 
nossos associados pagam apenas um salário mínimo 
pelo uso, para fins particulares; já os não associados 
pagam até quatro salários mínimos, dependendo do 
uso que fizerem da estrutura de que dispomos. As re-
servas são feitas na secretaria da Affim Goiânia.

Espalhem!

O colega Auditor de Tributos Rafael José Silva assumiu a 
Diretoria do Departamento de Receitas Diversas da Secretaria de 
Finanças do Município de Goiânia. O Secretario Jeovalter Correa 
está apostando na competência e eficiência do nosso colega, o que 
significa que Rafael é também uma esperança para os Auditores 
Tributários nas nossas demandas.

No dia 20 de outubro últi-
mo o presidente Elisio Gonzaga 
reassumiu suas funções na Asso-
ciação dos Auditores de Tributos 
do Fisco Municipal de Goiânia. 
Elisio ficou afastado durante 60 
dias, após ser submetido a uma 
cirurgia de alta complexidade: 

três safenas e uma válvula coro-
nária. Mas a Affim manteve suas 
atividades, sob a batuta do vice 
presidente Nivalci de Castilho. 
Tanto a cirurgia como a recupe-
ração do colega Elisio transcorre-
ram dentro da normalidade; tan-
to é que ele já está no batente.

Pausa de dois meses
Em seu retorno, a primeira reunião de Elisio foi com o vice Nivalci

São muitos os colegas e familiares que têm usu-
fruído da parceria estabelecida entre a Associação dos 
Auditores de Tributos do Fisco Municipal – Affim Goiânia 
e a Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de 
Goiás – Affego, que disponibiliza para nossos associados 
os clubes da Affego em Caldas Novas e em Trindade. As 
condições são as mesmas oferecidas aos affegueanos. 
Os colegas podem fazer suas reservas na própria Affego 
(fone 3218-5051 – ramais 221 e 224) ou na Secretaria 
da Affim.

Quem foi gostou!


