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MP 660/2014: Pedido de vistas 
adia votação do relatório

A ANFIP acompanhou na quarta-
feira (25) a reunião da Comissão Mista 
da Medida Provisória (MP) 660/2014, 
que trata da permanência dos servidores 
dos ex-territórios nos quadros da União. 
O presidente do colegiado, senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), concedeu 
pedido coletivo de vistas ao relatório 
e adiou a votação do documento 
para a próxima reunião. A ANFIP foi 
representada pelos vice-presidentes 
Vilson Antonio Romero (Executivo), 
Jorge Cezar Costa (Política de Classe), 
João Laércio Gagliardi Fernandes 
(Política Salarial) e Floriano Martins de 
Sá Neto (Assuntos Parlamentares).

O encontro teve como principal 
objetivo analisar o parecer do relator, 
deputado Silas Câmara (PSD-AM), pela 
admissibilidade da medida provisória. A 
ANFIP não vê objeção ao texto principal 
da MP, mas quer a rejeição das Emendas 
40 e 41, incluídas no texto pelo relator, 
que permitem o compartilhamento de 
atribuições exclusivas dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil com 
outros servidores da RFB.

A Associação distribuiu aos 
deputados e senadores da Comissão 
Mista um panfleto contra as propostas 
40 e 41. O texto defende as atribuições 
dos Auditores-Fiscais: “Transferir, 

numa simples canetada, essas funções a 
outros servidores da RFB é uma afronta 
ao ordenamento jurídico e à sociedade. 
As Emendas 40 e 41 trazem de volta a 
possibilidade de criação de mais um dos 
velhos ‘trens da alegria’. O Brasil não 
aceita mais esse tipo de comportamento.”

Na reunião dos parlamentares, 
os deputados Marcos Rogério (PDT-
RO) e Pauderney Avelino (DEM-AM) 
e o relator-revisor, senador Randolfe 
Rodrigues (PSOL-AP), criticaram as 
Emendas 40 e 41 e enfatizaram que elas 
descaracterizam o verdadeiro sentido da 
MP 660. A próxima reunião do colegiado 
foi marcada para 31 de março.

ANFIP recebe vice-presidente da Comissão Mista
O deputado federal Manoel Júnior 

(PMDB-PB), vice-presidente da Comissão 
Mista da MP 660/2014, foi recebido por 
integrantes do Conselho Executivo, na 
sede da ANFIP, na terça-feira (24).

Na ocasião, o vice-presidente 
Executivo, Vilson Antonio Romero, 
mostrou sua preocupação com as ameaças 
decorrentes de possível aprovação das 
Emendas 40 e 41. Ele ressaltou que as 
propostas sofrem de vício de origem, 

já que tratam da atribuição de cargos, 
tarefa privativa da Presidência da 
República. Além disso, as propostas 
resultam numa ascensão funcional 
disfarçada ao estender tarefas exclusivas 
dos Auditores-Fiscais para servidores 
que ocupam cargos de natureza auxiliar, 
nos termos do § 2º da Lei 10.593/2002, 
alterada pela Lei 11.457/2007.

O parlamentar também demonstrou 
preocupação, ressaltando que levará o 

alerta da ANFIP ao relator, deputado 
federal Silas Câmara (PSD-AM).

Participaram da reunião os vice-
presidentes Jorge Cezar Costa (Política 
de Classe), João Laercio Gagliardi 
Fernandes (Política Salarial), Tereza 
Liduína Santiago Félix (Assuntos da 
Seguridade Social), Misma Rosa Suhett 
(Aposentadorias e Pensões) e Dulce 
Wilennbring de Lima (Planejamento e 
Controle Orçamentário).

Notas de repúdio
A Confederação Nacional dos 

Servidores Públicos (CNSP), a 
Associação Nacional dos Auditores 
de Controle Externo dos Tribunais 
de Contas do Brasil (ANTC) e a 
Associação da Auditoria de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da 
União (AUD-TCU), em nota pública 
conjunta divulgada na sexta-feira 
(27), manifestam apoio à ANFIP 
em sua atuação no Congresso 
Nacional contra as Emendas 40 e 41 
apresentadas à MP 660/2014.

Segundo o texto, “tais emendas 
visam possibilitar, em grave 
afronta à Constituição de 1988 e à 
jurisprudência pacificada no Supremo 
Tribunal Federal, que atribuições de 
fiscalização privativas dos Auditores-
Fiscais sejam desempenhadas 
por servidores não aprovados em 
concurso público específico para o 
exercício dessa atividade exclusiva de 
Estado que toca em direito subjetivo 
dos cidadãos-contribuintes”.

A Febrafite – Federação 

Brasileira de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais também emitiu 
nota de repúdio ao que considera 
“mais uma tentativa de burla ao 
instituto do concurso público, 
consagrado na Constituição Federal 
de 1988, que confere isonomia, 
transparência e seriedade no acesso 
ao serviço público no país”.

A ANFIP agradece a solidariedade 
das entidades signatárias, que 
também não compactuam com a 
aberração prevista nas emendas.
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Governo aceita discutir mandato classista
O Executivo aceita retomar o 

debate sobre o mandato classista 
com ônus para a Administração 
ainda este ano. A declaração é do 
assessor especial da Secretaria Geral 
da Presidência da República, José 
Lopes Feijóo, em reunião na terça-
feira (24), no Palácio do Planalto, 
com o Fonacate (Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado). Pela ANFIP, participou o 
vice-presidente de Política de Classe, 
Jorge Cezar Costa.

Para reforçar o pedido de 
apoio à volta do mandato classista 
remunerado, os representantes do 
fórum entregaram o estudo “Licença 
Remunerada para o Exercício de 
Mandato Classista: Alternativas para 
Discussão”, elaborado pelo Fonacate. 
A entidade vem debatendo o tema no 
âmbito do governo, tendo conversado 
com o secretário-executivo da 
Secretaria de Relações Institucionais 
(SRI) da Presidência, Gerson Bem, e 
com membros do Legislativo, como o 

líder do PPS no Senado, José Medeiros 
(MT), o líder do PSC na Câmara, 
André Moura (SE), e o senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB).

As entidades reforçaram que 
o restabelecimento do direito 
é fundamental para a atividade 
associativa e sindical, pois 
associações e sindicatos hoje se veem 
onerados pelos custos de liberação 
de seus dirigentes. Feijóo adiantou 
que o governo pretende tratar do 
tema ainda este ano, assim como da 
regulamentação da Convenção 151 da 
OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), sobre negociação coletiva 
no âmbito do serviço público.

Ele esclareceu que o veto à MP 
632/2014, que continha uma emenda 
que restabelecia o direito, ocorreu 
porque foram incluídas várias 
categorias para as quais não caberia 
o mandato classista com ônus para a 
Administração. “Mas o governo tem o 
compromisso de retomar o debate este 
ano”, confirmou.

Fonacate defende PEC 555/2006 
e critica MPs trabalhistas

A PEC 555/2006 (extingue a 
contribuição previdenciária dos 
servidores aposentados e dos 
pensionistas), o mandato classista 
com remuneração e as MPs 664 e 
665, de 2014 (restringem direitos 
trabalhistas), foram discutidos pelo 
Fonacate com deputados federais, 
na Câmara, na quarta-feira (25). O 
fórum se reuniu com os deputados 
Arthur Oliveira Maia (BA, líder 
do SD), Izalci Lucas (PSDB-DF) e 
com assessoria do líder do Governo, 
deputado José Guimarães (PT-CE). A 
ANFIP, que ocupa a Vice-presidência 
do fórum, foi representada pelo 
vice-presidente de Assuntos 

Parlamentares, Floriano Martins de 
Sá Neto.

O deputado Izalci disse que 
seu partido, o PSDB, é a favor 
da aprovação da PEC 555 e 
declarou apoio ao pleito. Quanto 
ao mandato classista, se colocou à 
disposição para debater melhor a 
questão. A assessoria do líder do 
Governo aconselhou as entidades a 
participarem ativamente dos debates 
das MPs nas comissões especiais. 
Em relação ao mandato classista 
com remuneração, sugeriu que o 
Fonacate peça a um parlamentar que 
faça uma indicação ao governo, para 
regularização da questão.

O vice-presidente de Assuntos 
Fiscais, Vanderley José Maçaneiro, 
participou na terça-feira (24), em Brasília, 
da reunião dos Órgãos Colegiados da 
Jusprev, a Previdência Associativa do 
Ministério Público, da Justiça Brasileira 
e dos Auditores-Fiscais da RFB – da qual 
a ANFIP também é uma das instituidoras. 
Maçaneiro é também diretor Jurídico e 
de Benefícios da Jusprev. Participaram 
do encontro os integrantes do Colégio de 
Instituidoras, do Conselho Deliberativo, 
do Conselho Fiscal e da Diretoria 
Executiva do órgão.

 Na pauta, assuntos como aprovação 
das atas, aprovação do demonstrativo de 
Avaliação Atuarial e do parecer emitido 
pelo Conselho Fiscal, gestão dos ativos e 
rentabilidade do Fundo Jusprev e análise 
da possibilidade de escalonamento da 
taxa de administração sobre patrimônios 
superiores a R$ 200.000,00.

 A presidente da Jusprev, Maria Teresa 
Uille Gomes, destacou a importância da 
participação da ANFIP nos encontros do 
conselho. A Associação, representada 
pela presidente Margarida Lopes de 
Araújo, ocupa ainda a Presidência do 
Colégio de Instituidoras da Jusprev. 
“Agregam conhecimento técnico 
previdenciário em meio aos profissionais 
da área jurídica”, comentou.

Órgãos Colegiados 
da Jusprev se 

reúnem em Brasília

Via SMS
Alguns associados, usuários do 

plano ANFIP/Unimed, estão recebendo 
SMS (mensagem de texto via celular) 
da Benevix com a solicitação de entrega 
de documentos.  A Benevix está fazendo 
o envio de mensagens a fim de que a 
documentação seja entregue o mais 
rapidamente possível. Qualquer dúvida 
pode ser esclarecida por meio dos telefones 
0800 704 6967 ou 0800 701 6167.

Entidade pede a parlamentares rejeição de emendas
Os vice-presidentes Vilson Antonio 

Romero (Executivo) e Floriano Martins 
de Sá Neto (Assuntos Parlamentares) 
conversaram com vários parlamentares 
na terça-feira (24), no Congresso 
Nacional, a respeito da ameaça 
representada pelas Emendas 40 e 

41 apresentada à Medida Provisória 
660/2014.

A ANFIP defende a rejeição das 
emendas sem prejuízo da aprovação 
do conteúdo original da MP, que trata 
da permanência nos quadros da União 
dos servidores e policiais militares 

dos ex-territórios federais. O pleito foi 
apresentado aos senadores Randolfe 
Rodrigues (PSOL-AP, relator-revisor da 
Comissão Mista que analisa a matéria), 
Lúcia Vânia (PSDB-GO), Benedito de 
Lira (PP-AL), Ataídes Oliveira (PSDB-
TO) e José Pimentel (PT-CE). 
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XXV Convenção Nacional 

Geap
O vice-presidente de Administração, 

Patrimônio e Cadastro, Carlos José de 
Castro, participou na quinta-feira (26) do 
encontro de associações e sindicatos das 
regiões Norte e Centro-Oeste, promovido 
pela Geap, em Brasília. Os representantes 
das entidades foram recebidos pelo diretor 
Executivo da Geap, Luís Carlos Neves.

Durante sua apresentação, Neves 
relatou como será o novo cenário da Geap 
e convidou os representantes das carreiras 
a atuarem em conjunto. “Se não atuarmos 
juntos, não conseguiremos fazer a Geap a 
melhor prestadora de serviço em saúde”, 
ressaltou, ciente de que o atual modelo, 
conforme já demonstrou a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
não sobreviverá. Segundo o diretor, serão 
desenvolvidos projetos pilotos no Distrito 
Federal, Amazonas, Sergipe e Rio Grande 
do Sul, chamados de Programa Mais 
Saúde Geap, com um modelo diferenciado 
de atendimento, priorizando a estrutura 
domiciliar. “O desafio é grande, mas o 
modelo será construído passo a passo”, 
avaliou, definindo o novo atendimento 
como uma “inversão da porta de entrada”. 
Além disso, serão desenvolvidos 
programas de promoção da saúde, como 
caminhadas, corridas e pedaladas. 

O evento foi realizado durante todo 
o dia. A programação incluiu palestras 
sobre prevenção de doenças e promoção 
da saúde; exames periódicos; políticas de 
atenção à saúde; atendimento e ouvidoria. 
Os gerentes da Geap ainda fizeram 
reuniões com os dirigentes sindicais e 
associações dos respectivos Estados. 

Audiência pública
Aconteceu no dia 18 de março, na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), audiência pública para debater o 
Projeto de Lei 4330/2004, que regula - de 
forma equivocada, segundo especialistas 
- a terceirização do trabalho no país. 
Requerida pelo deputado estadual Rogério 
Correia (PT), a audiência foi coordenada 
pelo presidente da Comissão de Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social, Celinho 
do Sinttrocel, e contou com exposições 
de diversas entidades representantes 
dos trabalhadores. A ANFIP-MG e a 
Frente Mineira em Defesa do Serviço 
Público, coordenada pela Associação, 
apoiaram o evento. 

Associados podem votar pelos Correios
A eleição de convencionais para a XXV 

Convenção Nacional ocorre no dia 1º de 
abril, em urnas disponíveis nas capitais dos 
Estados. Quem não puder comparecer às 
mesas de votação também pode votar pelos 
Correios, por meio da cédula já enviada para 
a residência de todos os associados efetivos. 
A relação dos candidatos está disponível no 
site da ANFIP.

A Entidade alerta que a data final de 
postagem para que o voto seja considerado 
válido também é 1º de abril.

A XXV Convenção Nacional ocorre de 
23 a 26 de maio em Maceió (AL), no Centro 
de Convenções Ruth Cardoso. As regras da 
eleição dos convencionais estão definidas 
no Estatuto Social e no Regimento Eleitoral 
da Associação. Para conhecer o calendário 
completo, visite a página www.anfip.org.br.

Teses e propostas
Associados já podem encaminhar 

sugestões de teses e propostas de 
reformas e/ou alterações no Estatuto, 
que serão analisadas durante a XXV 
Convenção Nacional. A resolução 
com as normas regulamentadoras para 
apresentação dos documentos pode 
ser conferida na página da ANFIP 
(Resolução nº 24/2015). 

Os trabalhos de dissertação escrita, 
intelectual, técnica ou científica, chamados 
de teses, devem tratar dos temas propostos 

no regulamento, entre eles, Lei Orgânica 
do Fisco, ação fiscal, integração de 
sistemas na RFB, planejamento tributário, 
combate à evasão tributária, desonerações 
tributárias, reforma tributária e justiça 
fiscal, educação fiscal, Previdência Social, 
orçamento fiscal e da Seguridade Social, 
regime próprio de previdência e política 
salarial. O material deve ser encaminhado 
até 13 de abril pelo e-mail teses@anfip.org.
br ou para o endereço da sede da ANFIP, no 
SBN Quadra 1, Bloco H, Edifício ANFIP, 
CEP 70040-907, Brasília-DF, via Correios 
ou pessoalmente. É importante ressaltar 
que serão sorteados cinco prêmios, no 
valor de R$ 2 mil cada (não cumulativo), 
para os autores das teses aprovadas pelo 
Plenário da Convenção.

Já as propostas são destinadas 
exclusivamente a propor reformas 
ou alterações no Estatuto da ANFIP. 
Precisam ser apresentadas de acordo 
com as normas do regulamento e 
devem ser encaminhadas até o dia 
13 de abril pelo e-mail propostas@
anfip.org.br, via Correios ou entregues 
pessoalmente na sede da ANFIP. As 
propostas entregues fora dos prazos 
não poderão ser aceitas pela Comissão 
Organizadora da Convenção Nacional. 
Por isso, a ANFIP reforça a importância 
de se ler todo o regulamento.

Prepare-se para conhecer as 
riquezas culturais de Maceió

O artesanato inclui a arte e as obras 
dos artesãos, que fazem parte da cultura 
dos povos e expressam usos, costumes, 
tradições e características de cada região. A 
arte popular brasileira é uma das mais ricas 
do mundo e garante o sustento de muitas 
famílias e comunidades. Em Alagoas, não 
é diferente. A capital do estado, Maceió, 
irá receber em maio, de 23 a 26, centenas 
de associados da ANFIP para a XXV 
Convenção Nacional, que, além de definir 
os rumos da Associação, poderão conhecer 
as riquezas culturais e naturais do lugar.

O artesanato alagoano encontra 
sua expressão no filé, no labirinto, 
no rendendê, nas rendas de bilro, na 
cerâmica e no couro. A palha de coco 
ouricuri também é usada na confecção de 

muitos artigos. Um dos principais pontos 
de venda dos produtos é o Pavilhão do 
Artesanato, com mais de 200 lojas, na 
praia de Pajuçara. A feira está localizada 
na Avenida Doutor Antônio Gouveia, 
1447, e abre todos os dias, das 10h às 22h.

Participe
Mais de 850 associados já confirmaram 

presença na XXV Convenção Nacional. 
Acessa a página do evento no site da ANFIP 
e garanta também sua inscrição. Na página 
especial também é possível conferir os 
detalhes da Convenção, como opções de 
pacotes turísticos, hospedagem, Estatuto 
da ANFIP e Regulamento Eleitoral. 
Quem precisa de liberação de ponto para 
participar, deve fazer a inscrição e o pedido, 
impreterivelmente, até 23 de abril. 


