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EDITORIAL

Questão de honra e de bom senso!
Elisio Gonzaga da Silva

Pela primeira vez na nossa his-
tória, dois Auditores Fiscais de Tri-
butos do Município de Goiânia se 
inscreveram, com artigo próprio, no 
Concurso Fisco Municipal 2017, re-
alizado pela FENAFIM - Federação 
Nacional dos Auditores e Fiscais de 
Tributos Municipais. São eles: Lucas 
de Oliveira Morais e Frederico Au-
gusto França Marques. 

O certame recebeu inscrições de 
auditores de diversos municípios 
brasileiros. Os quatro autores mais 
bem pontuados receberão R$ 3 mil 
(primeiro lugar); R$ 2 mil (segundo 
lugar); R$ 1 mil (terceiro lugar) e 

Tem dois goianos no certame
de 2017 da Fenafi m

Menção Honrosa (quarto lugar). 
A premiação será entregue no dia 

24 de novembro de 2017, dentro 
da programação científi ca do XXIX 
Congresso Nacional da FENAFIM, 
que acontece em Fortaleza/CE. Os 
trabalhos premiados farão parte da 
Edição 2017 do Livro da FENAFIM, 
a ser lançado durante o citado con-
gresso.

Lucas e Frederico apresentaram 
o artigo intitulado A REFORMA DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 
O RISCO DE SURGIMENTO DO 
‘AGENTE FISCAL DESARRECA-
DADOR’. 
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Nesse trabalho, os dois Auditores 
Fiscais goianienses demonstram 
“que o novo Código de Processo 
Civil (NCPC), em vigência desde 
março de 2016, ao modifi car os ho-
norários sucumbenciais a serem fi -
xados em desfavor da Fazenda Pú-
blica quando esta for vencida, pode 
ensejar o surgimento de uma nova 
fi gura”, a qual eles denominam de 
Agente Fiscal Desarrecadador.

Tanto Lucas Morais como Frede-
rico Marques são pós-graduados 
em Direito e exercem o magistério, 
como professores convidados dessa 
área.
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A realização das obras e serviços 
públicos de interesse do município 
de Goiânia e, por conseguinte, de 
seus habitantes é de interesse e 
responsabilidade de todos os pode-
res constituídos; cada um no âmbito 
de sua competência, claro. 

Ao Executivo, como o próprio 
nome diz, cabe executar. E, tam-
bém, a importante função de arre-
cadar os recursos que possibilitam 
o pleno funcionamento dos Três 
Poderes. Nesse contexto, cumprem 
papel relevante os funcionários do 
Fisco Municipal que, por estarem 
vivenciando diuturnamente o fun-
cionamento da máquina fi scaliza-
dora e arrecadadora, têm também 
a responsabilidade de estudá-la; de 
conhecer e bem utilizar seus recur-
sos; de identifi car e buscar corrigir 
suas fragilidades.

Mui oportuna, portanto, a iniciati-

va da Federação Nacional dos Au-
ditores e Fiscais de Tributos Muni-
cipais - FENAFIM que realizou, dia 
4 de outubro, evento em que foram 
discutidos e defi nidos importantes 
pontos ligados ao exercício pleno 
das competências dos fi scos muni-
cipais, incumbidos de garantir a ma-
nutenção da arrecadação, a auto-
nomia dos municípios e a prestação 
dos serviços públicos essenciais à 
população. Destacou-se, na oportu-
nidade, o quanto pode ganhar um 
sistema tributário que compreenda 
o Brasil em toda a sua completude 
e a partir dos municípios.

O Executivo e o Legislativo goia-
nienses defendem, atualmente, 
proposta e projeto próprios sobre 
o IPTU, mas que infelizmente se 
confl itam. Penso ser de bom sen-
so que os dois Poderes busquem 
elementos e princípios que estão 

na Proposta de Reforma Tributária 
defendida pela Fenafi m, além dos 
que podem ser oferecidos em con-
sultas aos diversos segmentos da 
sociedade, bem como junto aos au-
ditores de tributos do município, os 
quais estão em contato direto com 
os contribuintes e vivenciando o dia 
a dia do sistema tributário.

Executivo e Legislativo não são 
poderes com interesses próprios; 
mas com o interesse comum de 
bem representar e benefi ciar Goi-
ânia, seus habitantes e, por exten-
são, toda a região metropolitana e 
os goianos de um modo geral. Afi -
nal, todos os municípios gravitam 
em torno da Capital de Goiás.

Moral da história: as responsa-
bilidades dos Poderes constituídos 
podem ser maiores do que pensam 
seus integrantes; conhecê-las e as-
sumi-las é questão de honra.
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   “Coibir os abusos legislativos e re-
gular, nos estritos limites constitucio-
nais e legais, os avanços inescrupulo-
sos, imorais, ilegais, inconstitucionais 
e ilegítimos da Fiscalização Urbana e 
Saúde Pública sobre as atribuições e 
prerrogativas dos Auditores Tributá-
rios e, por consequência, da Adminis-
tração Tributária”.

   Com esse apelo, a Associação e 
o Sindicato dos Auditores de Tributos 
do Município de Goiânia – Affi m e Sin-
diffi m – entraram com representação 
junto ao Ministério Público do Estado 
de Goiás, em desfavor da Câmara 
Municipal de Goiânia.

   A peça jurídica foca a inconsti-
tucionalidade do artigo 32-B da Lei 
Orgânica do Município de Goiânia, o 
qual foi incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica nº 73, do dia 5 de julho úl-
timo, aprovada pelo Legislativo goia-
niense e já publicada no Diário Ofi cial 
do Município (edição nº 6.612).

   À revelia da lei maior, essa ten-
denciosa emenda integra os fi scais 
da Ação Urbana e da Saúde Pública 
à Administração Tributária, conceden-
do-lhes as prerrogativas inerentes aos 
Auditores de Tributos Municipais; des-
tinando-lhes recursos prioritários para 
o desempenho de suas atividades; e 
propiciando-lhes o compartilhamento 
de cadastro e informações fi scais.

   Os presidentes da Affi m e Sindif-
fi m Goiânia, Elísio Gonzaga da Silva e 
Manoel Brasil de Siqueira, enfatizam 
que o texto da dita ementa está “eiva-
do de vícios formais e materiais que, 
seguramente, o leva à inconstitucio-
nalidade”, tornando-se “imperioso res-
tabelecer a ordem jurídica”. 

   Eles explicam que “a Administra-
ção Tributária, levando em considera-
ção que a maior parte da receita pú-
blica provém das receitas tributárias, 
tem seu trato na Constituição Federal 
no art. 37, inciso XXII e art. 167, IV, 
uma vez que suas atividades são es-
senciais ao funcionamento do Esta-
do”. 

   E destacam que “a única categoria 
de servidores do Município de Goiânia 
que integra constitucionalmente, le-
galmente e legitimamente a Adminis-
tração Tributária é a dos Auditores de 
Tributos, nos termos do art. 32-A da 
Lei Orgânica dos Municípios - LOM”; 
acrescentando que se trata de “ativi-
dade essencial ao funcionamento do 
Município de Goiânia, a ser exercida 
por auditores tributários com carreira 

Inconstitucionalidade do Artigo
32-B da LOM chega a ser óbvia!

específi ca”.
   Respaldados pela lei, os dois líde-

res classistas afi rmam na Represen-
tação encaminhada ao Doutor Bene-
dito Torres Neto, Procurador-Geral de 
Justiça do Ministério Público de Goi-
ás, que a Fiscalização de Atividade 
Urbana e Saúde Pública NÃO integra 
a Administração Tributária, pelas se-
guintes razões:

1. Não são as autoridades admi-
nistrativas competentes em matéria 
de fi scalização e da aplicação da le-
gislação tributária, conforme art. 194 e 
seguintes do CTN;

2. Não são os servidores com-
petentes para a realização dos lança-
mentos tributários, de acordo com o 
art. 142 do CTN;

3. Não são os agentes responsá-
veis pela constituição em dívida ativa 
dos créditos tributários, conforme art. 
201 e seguintes do CTN;

4. Não são os funcionários com-
petentes para expedir certidões nega-
tivas atestando que não existem dívi-
das tributárias, de acordo com o art. 
205 e seguintes do CTN.

   Essas evidências mostram cla-
ramente que “a Fiscalização Urbana 
NÃO integra a Secretaria de Finan-
ças, mas, integra, entre outras, as Se-
cretarias Municipais de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, Planejamento 
Urbano e Habitação, etc. e aplica as 
legislações do Código de Postura e do 
Código de Obras e Edifi cações”.

   Ao passo que “a Fiscalização de 
Saúde Pública tem seu campo de atu-
ação é na proteção da saúde da popu-
lação, exercendo a fi scalização com o 
objetivo de coibir os problemas sanitá-
rios no Município”. Por isso, “a Fiscali-
zação de Saúde também NÃO integra 

a Secretaria de Finanças, mas, sim, a 
Secretaria Municipal de Saúde e apli-
ca o Código Sanitário”.

   Manoel Brasil e Elísio Gonzaga 
ressaltam que “os Auditores Tributá-
rios do Município de Goiânia, por for-
ça da recente Emenda à Lei Orgânica 
nº 063, que inseriu o art. 32-A, são 
as únicas autoridades administrativas 
que, de fato e de direito, devem de-
sempenhar todas as atribuições men-
cionadas” nos itens acima enumera-
dos. 

   Afi rmam que “embora e errone-
amente regulamentadas pela mesma 
lei – a de nº 8.904/2010 –, a categoria 
dos Auditores Tributários não guarda 
nenhuma relação com a dos Fiscais 
de Postura e dos Fiscais de Saúde 
Pública. Trata-se de uma improprie-
dade legislativa proposta pelo Poder 
Executivo, aprovada e endossada 
erroneamente pelo Poder Legislativo 
Municipal no ano de 2010”.

   Defi nitivamente as carreiras dos 
Auditores Tributários e a dos Fiscais 
de Postura e dos Fiscais de Saúde 
Pública são totalmente distintas. Se 
fossem da mesma carreira, eles NÃO 
seriam representados por sindicatos 
diferentes – explicam Elísio Gonzaga 
e Manoel Brasil. Mais uma vez ressal-
tam que “o artigo 32-B, inserido pela 
ELOM nº 73, de 05/07/2017 é incons-
titucional. Ele padece de vícios que 
o levou tanto à inconstitucionalidade 
formal quanto à inconstitucionalidade 
material”.

   E concluem:
   “É fundamental, assim, fazermos 

a distinção entre as atividades de Au-
ditoria Tributária e as de Fiscalização 
de Atividade Urbana e de Saúde Pú-
blica no Município de Goiânia”.

Procurador Benedito Torres recebeu os líderes classistas Elisio Gonzaga, Manoel Brasil e Paulo de Tarso Veiga
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Cerca de 150 pessoas se confra-
ternizaram e se divertiram durante o 
jantar festivo denominado Noite Ita-
liana, na sede da Affi m Goiânia, no 
Setor Jaó. O evento aconteceu em 
21 de setembro último – Dia do Au-
ditor de Tributos do Município –, pro-
movido e organizado pela entidade 
com o fi m de comemorar a importan-
te data.

Música ao vivo, massas típicas da 
culinária italiana, bebidas, peque-
nas solenidades complementares e 
muita confraternização marcaram o 
memorável encontro. Além dos Au-
ditores, familiares, convidados e di-
retores da Affi m e Sindiffi m, marcou 
presença o Secretário de Finanças, 
Dr. Alessandro Melo da Silva, que 
representou o Prefeito Iris Rezende.

Foi nesse ambiente descontraído 
que a Diretoria da Affi m Goiânia ofi -
cializou a conquista de mais espa-
ços de férias e lazer para as famílias 
que a integram, ao assinar oportu-
no convênio com a Associação dos 
Funcionários do Fisco do Estado de 
Goiás – AFFEGO.     

Com a assinatura desse docu-
mento, os associados da Affi m e os 
seus dependentes ganharam o direi-
to de frequentar os espaços de lazer 
daquela entidade, que compreende: 

• Hotel Termas de Caldas Novas, 
com 130 apartamentos, 4 piscinas 
de águas quentes, sauna, restau-
rante etc.

• Clube Campestre em Trindade, 
com ampla área de lazer, represa, 
piscinas adulta e infantil, parque in-
fantil, restaurante, quadras de es-
portes, etc. 

• Colônia de Férias em Aruanã, 
com temporadas de praia e pesca 
no rio Araguaia. 

No ato de assinatura desse con-
vênio, a Affego estava representa-
da pelo Presidente Wilmar Nunes 
Pinheiro; pela Affi m Goiânia, fi rmou 
a importante parceria o Presidente 
Elisio Gonzaga da Silva, sendo as-
sistidos pelo Presidente do Sindif-
fi m, Manoel Brasil de Siqueira e pela 
Diretora Social da Affi m, Ana Lúcia 
Dornelas.

A vigência dessa parceria entre 
as duas entidades afi ns é por tempo 
indeterminado; contempla, além dos 
diretores, dos associados e seus de-

Jantar, confraternização e conquistas marcaram o Dia do Auditor municipal

Cerca de 150 pessoas – entre associados, dependentes e convidados –  animaram e usufruíram da festa comemorativa ao Dia do Auditor

Secretário de Finanças, Dr. Alessandro Melo da Silva (entre Elisio e Manoel Brasil) representou o prefeito Iris Rezende

Presidentes Elisio Gonzaga e Vilmar Pinheiro assinam convênio liberando os clubes da A� ego aos associados da A�  m

O cardápio, farto, foi típico de uma Noite Italiana e contribuiu para o sucesso do memorável evento



Jantar, confraternização e conquistas marcaram o Dia do Auditor municipal

Atenção especial para Goiás foi proporcionada 
pela ministra do STF, Cármen Lúcia, dia 23 de 
março último. Ela recebeu a comitiva liderada 
pelos presidentes da associação e do sindicato 
que integram os auditores de tributos municipais 
de Goiânia, Elisio Gonzaga e Manoel Brasil, que foi 
agradecê-la por sua decisão em dar ganho de causa 
à categoria no Mandado de Segurança impetrado 
contra a Prefeitura de Goiânia e decidido na instância 
superior, assegurando o recebimento do adicional 
por tempo de serviço – o chamado quinquênio – a 
que tem direito. 

   Na oportunidade, a ministra ganhou de presente 
um quadro de autoria de Helena Vasconcelos: O 
som do sagrado. Disse Elisio que ele e a ministra 
quebraram protocolos e transformaram a formalidade 
característica do Supremo num momento afetivo e 
descontraído. Cármen Lúcia vibrou com o quadro e disse que vai usá-lo para decorar seu gabinete.
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pendentes, também os funcionários 
da Affi m Goiânia; e todos podem 
participar, ainda, das promoções es-
portivas, socioculturais e recreativas 
dos citados clubes.

Informa o Presidente Elisio Gon-
zaga que a Affego já dispõe da lista 
de todos os Auditores Municipais de 
Goiânia, os quais podem fazer suas 
reservas diretamente nos clubes af-
fegueanos com a simples apresen-
tação de sua Carteira de Associado 
da Affi m.

O Dia do Auditor de Tributos do 
Município de Goiânia foi uma con-
quista da categoria, ofi cializado pela 
Lei Municipal 9.214, de 26 de de-
zembro do ano de 2012, e transcorre 
no dia 21 de setembro de cada ano.

Para � car na história: Pose especial dos públicos masculino e feminino para registrar a data que representa uma conquista da Categoria

Goiás foi ao Supremo 
e quebrou o protocolo
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Gestões pelo teto salarial para servidores municipais

Se depender das gestões e pro-
vidências da Affi m Goiânia e do 
Sindiffi m, o teto de remuneração 
dos servidores de todos os municí-
pios goianos equivalerá ao subsí-
dio mensal dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça deste Esta-
do.

As duas entidades elaboraram 
uma Proposta de Emenda à Cons-
tituição do Estado de Goiás, cujo 
teor foi repassado ao deputado 
estadual Cláudio Olinto Meirelles, 
com a solicitação de que a mes-
ma seja submetida ao Legislativo 
goiano, para apreciação e votação 
do Plenário.

“Ficaríamos muito honrados se 
Vossa Excelência patrocinasse 
essa pretensão que vai benefi ciar 
todos os servidores municipais 
do nosso Estado que se enqua-
drarem à situação” – disseram os 
presidentes Manoel Brasil e Elísio 
Gonzaga ao parlamentar.

Ressaltaram que “vários Esta-
dos Membros já adequaram as 
suas Constituições Estaduais à re-
dação dada pela Emenda à Cons-
tituição Federal nº 47/2005 ao § 

12, do Artigo 37”.
Informaram, ainda, que a propo-

situra, se aprovada, “não resulta-
rá em impactos orçamentários e 
fi nanceiros aos municípios, posto 
que os valores que transcendem 
ao teto hoje adotado já constam 
dos seus respectivos orçamentos. 
Portanto, trata-se de um projeto le-
gítimo, justo e plenamente consti-
tucional”.

Os dois líderes classistas justifi -

caram, ainda, que a Proposta de 
Emenda Constitucional que apre-
sentaram, “além de facilitar a orga-
nização, em carreira, de funções 
exclusivas e típicas do Estado, 
visa uniformizar o teto remunerató-
rio entre os servidores de um mes-
mo Poder e entre Poderes, sendo 
medida já adotada pela maioria 
das unidades da Federação”.

 A proposta já está tramitando no 
Legislativo goiano.

Gestões em busca da 
fl exibilização tributária

No dia 30 de agosto último, o 
presidente Elísio Gonzaga da Silva, 
o então Secretário de Finanças de 
Goiânia, Oséias Pacheco de Souza e 
as Auditoras de Tributos Vera Moura 
Martins e Regina de Fátima Oliveira 
foram recebidos em audiência pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, Desembargador 
Gilberto Marques Filho e pelo Juiz 
Auxiliar, Gerônymo Villas Boas. 

Nessa oportunidade buscou-se 
uma parceria entre a Prefeitura de 
Goiânia com o Tribunal de Justiça e 
os Cartórios de Registros de Imóveis, 
visando a atualização do Cadastro 
Imobiliário da Secretaria de Finanças 
para efeitos dos lançamentos do 
IPTU, ITU e o ISTI. A receptividade foi 
excelente. A fl exibilização na questão 
tributária, proposta pela Affi m, é de 
interesse do Município e dos Auditores 
de Tributos.

Homenagem especial ao Presidente da A�  m-Goiânia, Elisio Gonzaga, foi prestada em março 
último pelo Sindicato da categoria, em reconhecimento aos trabalhos prestados por Elisio à classe 
de Auditores Tributários Municipais. Na oportunidade, o presidente do Sindi�  m, Manoel Brasil, 
entregou-lhe placa alusiva à signi� cativa homenagem.

Proposta da A�  m e Sindi�  m foi apresentada à Assembleia Legislativa pelo deputado Cláudio Meirelles



Affi m busca a reposição de 
proventos das pensionistas

Elisio Gonzaga e Manoel Brasil no gabinete de Iris Rezende, com a presença do então secretário Oseias Pacheco
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Os proventos de diversas pensionistas, associadas 
da Affi m Goiânia, estão menores do que deveriam e, 
portanto, em desacordo com a lei maior. A defasagem 
foi motivada pelo não cumprimento, em alguns casos, 
da sentença resultante do Mandado de Segurança Co-
letivo impetrado pela Associação dos Auditores de Tri-
butos do Fisco Municipal – Affi m Goiânia, no fi nal de 
2014.

Com o apoio do advogado da Entidade, Benedito 
Faleiro, as prejudicadas entraram com Apelação Cível 
pelo cumprimento da lei e recebimento do que lhes é de 
direito. Ou seja: o pagamento da gratifi cação adicional 
por tempo de serviço sobre a parcela da produtividade 
fi scal, paga desde a edição da lei municipal nº 5.305, de 
06 de outubro de 1.977, em seu artigo 45. 

No entanto, as pensionistas da atual Apelação Cível 
foram surpreendidas com a exclusão de seus nomes 
(sem qualquer justifi cativa), da lista de benefi ciárias des-
de a época da impetração do citado Mandado de Segu-
rança, e assim excluídas do Processo de Cumprimento 
de sentença que favoreceu muitas de suas colegas.

Na ação de cumprimento da sentença original, foram 
abrangidos tão-somente os associados ativos, aposen-
tados e pensionistas admitidas até 2.003, fi cando de 
fora as que ingressaram como pensionistas a partir do 
ano de 2.004, grupo objeto da referida demanda.

Essa omissão não se justifi ca e contraria a Decisão 
do Egrégio Tribunal Estadual, “que deferiu o pedido a 
todos os associados da impetrante, sem qualquer restri-
ção” – conforme defende o advogado da Affi m Goiânia.

No início deste semestre o Presi-
dente da Affi m Goiânia, Elísio Gon-
zaga da Silva e o Presidente do 
Sindiffi m, Manoel Brasil de Siqueira 
tiveram uma audiência com o Prefei-
to Íris Rezende e o então Secretário 
Municipal de Finanças, Oséias Pa-
checo de Souza. Na oportunidade 
as entidades entregaram ao Prefeito 
um documento expondo a situação 
das Prefeituras Municipais, princi-
palmente das Capitais, sobre a pro-
posta da Reforma Tributária Nacio-
nal diante do Parecer emitido pelo 
Deputado Federal Luiz Carlos Hauly 

(PSDB/PR), que propõe retirar dos 
Municípios o Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza - ISS .

“Sugerimos ao Prefeito que faça 
uma mobilização junto com a Fren-
te Nacional de Prefeitos e os Par-
lamentares de Goiás, Deputados e 
Senadores, com o objetivo de pre-
servar o Imposto para os Municípios. 
A proposta apresentada foi elogiada 
por Íris que se comprometeu em agir 
politicamente na defesa dos interes-
ses das Capitais, pois todas estão 
passando por difi culdades fi nancei-
ras.

Entidades alertam sobre 
os riscos da perda do ISS

Importantes pontos ligados ao 
exercício pleno das competências dos 
Fiscos municipais, a fi m de garantir 
a manutenção da arrecadação, 
a autonomia dos Municípios e a 
prestação dos serviços públicos 
essenciais à sociedade foram 
discutidos em reunião da FENAFIM 
com suas entidades fi liadas, incluindo 
a Affi m Goiânia.

Foi discutida a proposta de reforma 
tributária e importantes pontos 
ligados ao exercício pleno das 
competências dos Fiscos municipais, 
a fi m de garantir a manutenção 
da arrecadação, a autonomia dos 
Municípios e a prestação dos serviços 
públicos essenciais à sociedade.

O encontro foi presidido pelo 
colega Carlos Cardoso Filho, líder 
da FENAFIM, e aconteceu na sede 
do Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado 
- FONACATE, dia 4 de outubro.  
A Federação, que defende uma 
tributação socialmente justa e menos 
complexa, reafi rmou seu caráter 
nacional e o quanto pode ganhar um 
sistema tributário que compreenda o 
Brasil em toda a sua completude e a 
partir dos municípios.

FENAFIM
defende reforma 

tributária 
socialmente justa



08 Notas Affi ns
O Presidente da Fenafi m, 
Carlos Cardoso, visitou os 
Diretores das Affi m e Sindiffi m 
na sede da nossa entidade 
e manifestou sua alegria em 
conhecer as novas instalações 
da Affi m Goiânia, que qualifi cou 
de modernas e das melhores. 
É o nosso trabalho sendo 
reconhecido em nível nacional.

Alessandro Melo da Silva as-
sumiu a Secretaria Municipal 
de Finanças do Município de 
Goiânia no dia 19 de setembro. 
A solenidade de posse foi con-
duzida pelo próprio prefeito, Iris 
Rezende. Alessandro era o co-
ordenador executivo da Unida-
de de Coordenação do Plano 
de Ação Goiânia Sustentável 

(UCPA). Durante a solenidade, 
no Paço Municipal, o prefeito 
também empossou o novo titu-
lar da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas), Ro-
bson Paixão de Azevedo; e con-
fi rmou Fernando Santana como 
titular da Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Mobi-
lidade (SMT).

A colega Vera Lucia Moura Mar-
tins, que integra o Conselho Deli-
berativo da Associação, alerta que 
a base de cálculo e cadastro imo-
biliário atualizados são fundamen-
tais para a justiça fi scal; mas que 
“o terror de 2018 não será a planta 
de valores ou fotos aéreas e sim 
as novas alíquotas, aprovadas em 
2014 e que entrarão em vigor em 
2018, numa demonstração clara 
de ausência técnica e da negocia-
ção política para benefi ciar um gru-
po minoritário”. 

Terror de 2018

Affi m e Sindiffi m acompanham 
a tramitação do Projeto de Emen-
da à Constituição do Estado de 
Goiás que altera o teto salarial 
dos servidores públicos munici-
pais goianos. Com a aprovação 
e consolidação dessa propositu-
ra, o referido teto passa a ser o 
vencimento de Desembargador. 
O autor do projeto é o Deputado 
Cláudio Meirelles.

Estamos de olho!

O colega Lucas de Oliveira Mo-
rais assumiu a Superintendên-
cia de Administração Tributária 
do Município de Goiânia. Ele 
substitui, no cargo, o colega 
Abel Araújo Filho. Competên-
cia ele tem; vamos torcer pelo 
seu sucesso!

Vem aí o XXIX Congresso 
Nacional FENAFIM, que acon-
tece no período de 22 a 24 de 
novembro de 2017, em Forta-
leza/CE, com a participação 
de auditores de tributos muni-
cipais de todo o País. Em pau-
ta os principais problemas e 
conquistas da categoria; mas 
o tema básico é: “Tributo Mu-
nicipal: receita para garantir ci-
dadania e desenvolvimento”

Congresso Fenafi m
A Prefeitura de Goiânia prorro-

gou até 31 de dezembro deste 
ano o prazo para o contribuinte 
acertar suas contas com o mu-
nicípio. O chamado Refi s, pro-
grama de recuperação fi scal, 
foi iniciado em agosto último e 
terminaria em 29 de setembro. 
Através dele, os devedores de 
impostos e taxas municipais, 
inscritos ou não em dívida ativa, 
podem quitar seus débitos com 
anistia de até 100% sobre juros 
e multas.

Até 31 de dezembro


