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O governo propõe o calote?
O governo estadual está anunciando que enviará, em breve, à Assembleia Legislativa, a
reforma da Previdência e administrativa. Inicialmente, é bom saber que o governo não está
obrigado a isso. E sendo assim, neste momento de pandemia, inclusive determinada por
lei estadual, a atitude inoportuna é também temerária do ponto de vista sanitário. Afinal,
ninguém pode pensar que uma discussão dessa envergadura, que compromete o presente
e o futuro das pessoas, vá ser encarada com passividade, à distância, sem mobilização,
aglomeração, mais risco de contágio e mortes.
Os Servidores de Minas enfrentam o pesadelo da Reforma Administrativa desde 2003,
quando um pacote com mais de 60 Leis Delegadas, várias Leis Complementares e
Emendas Constitucionais varreram direitos históricos e duramente conquistados em mais
de um século de lutas.
Desde então, volta e meia, em projetos esparsos e disposições infralegais, como
resoluções, portarias e ordens de serviço, direitos vêm sendo mitigados, subtraídos nas
redes da burocracia orientada para esse fim, são Servidores que deveriam agir sob o signo
da boa administração pública criando exigências, inventando procedimentos e impondo
obrigações com o nítido propósito de protelar a fruição dos direitos.
Em 2016, uma nova Reforma Administrativa golpeou, além dos direitos individuais,
também a função do Auditor Fiscal. A redução do quadro de AFRE com a extinção de
mais de 600 cargos resultou no enfraquecimento coletivo da classe em grave prejuízo do
interesse público.
Ninguém mais se engana, quando falam em Reforma Administrativa, estão falando
de corte de direitos. Mas o cenário de sucessivas reformas revela que não há nenhuma
urgência de se fazer mais uma. A não ser pelo propósito de cortar os poucos direitos que
sobraram. Assim, reafirmamos que o governo não tem justifica para enviar uma proposta
agora, no meio de uma pandemia, que nos impõe o isolamento social como única forma
de proteção contra o vírus mortal.
Da mesma forma, Estados e Municípios foram excluídos da Reforma da Previdência
aprovada pela Emenda Constitucional 103/2019, portanto o governo também não está
obrigado a enviar agora. A questão da Previdência diz respeito à vida das pessoas, portanto
precisamos discuti-la às claras, franca e honestamente, com tempo, porque afinal,
nenhuma dessas reformas produzirá efeito imediato.
Queremos, por exemplo, que os fundamentalistas do ajuste fiscal, grandes defensores
dessas reformas estruturantes, esclareçam onde foram aplicados os recursos da
Previdência dos Servidores quando as receitas anuais superavam em muito o valor das
despesas com aposentadorias e pensões. Que esclareçam também porque sucessivos
governos deixaram de fazer os repasses da parte patronal aos cofres da previdência. E
como essas dívidas foram sumariamente anistiadas. E como recursos carimbados do
Fundo de Previdência foram transferidos para o caixa único do Tesouro. Essas e outras
questões que envolvem a Previdência dos Servidores civis de Minas precisam ser debatidas
à luz do dia, na Assembleia Legislativa, com máxima participação dos Servidores e com as
galerias lotadas.
Para quem não esteve aqui, nem se interessou em conhecer a história antes de dar
forma às suas propostas, optou pelo caminho mais fácil do “copia e cola”, e demonstra
pouco compromisso com os Servidores e máximo interesse em fazer ajustes estéreis, é
muito fácil olhar o quadro atual e afirmar coisas do tipo “a questão da Previdência vem
se agravando, ano após ano, faz muito tempo, em função de o sistema previdenciário
não acompanhar a mudança demográfica (o aumento do número de aposentados).
Sem o impacto causado pela Previdência, o Estado teria registrado sucessivos superávits
fiscais, nos últimos anos. Praticamente um terço da nossa RCL é consumido pelo déficit
previdenciário. Esse recurso do Tesouro que é utilizado para cobrir a diferença poderia
estar sendo direcionado para áreas como saúde, segurança e educação”.
E qual a solução para o aumento do número de aposentados?
O que significa afirmar que sem pagar Previdência o Estado registraria sucessivos déficits?
Diz o informe oficial que “o tamanho do rombo reforça a necessidade da implementação
da reforma da Previdência estadual, conforme atesta o secretário de Estado de Fazenda,
Gustavo Barbosa”. Ora, os Servidores contribuíram e confiaram nos administradores
porque essa é a regra. A conta era superavitária e os resultados financiaram as políticas, os
investimentos, enfim, usaram e abusaram. Não aceitamos o calote e, muito menos, que a
conta seja jogada sobre nossos ombros.
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A AFFEMG, em conjunto com Entidades representativas
dos Servidores, enviou uma carta aberta à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais para alertar sobre os efeitos deletérios de
propostas como as reformas administrativa e da Previdência
Leia o conteúdo do documento:

Carta aberta aos representantes do Povo Mineiro
Belo Horizonte, 17 de Junho de 2020
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Agostinho Patrus
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Senhor Presidente,
	Cumprimentando-o cordialmente, as entidades que a esta subscrevem, representando 32 mil Servidores, ativos e aposentados, que atendem 100% dos municípios mineiros em 297 comarcas, vêm manifestar veementemente, a todos os 77 Deputados
Estaduais que compõem esta Casa do Povo Mineiro, sua indignação e discordância com as propostas que têm sido ventiladas pelo
Governo do Estado junto aos órgãos de imprensa que representam, não apenas um ataque àqueles que asseguram à população
condições mínimas de dignidade – os Servidores Públicos –, mas uma agressão a cada cidadão das Gerais.
	Uma alteração no regime de Previdência dos Servidores Públicos civis estaduais vem sendo anunciada pelo Poder Executivo, bem como uma reforma administrativa, cujo objetivo, como sabemos, é alijar os trabalhadores dos seus direitos, sob
o argumento falacioso de que esta é a única alternativa para retirar o Estado da situação de calamidade financeira em que se
encontra. Lembramos que, na história recente do nosso país, tivemos um Presidente da República que, a exemplo do atual governador Romeu Zema, bradava ter apenas “uma bala na agulha” para debelar a inflação – em se confirmando outras similaridades,
o desfecho pode até ser o mesmo.
Não olvidamos as dificuldades financeiras do Estado, mas não podemos igualmente esquecer que, mesmo em crise, o
atual Chefe do Executivo, voluntariamente, e com grande prejuízo para Minas Gerais, abdicou de mais de R$135 bilhões em créditos da Lei Kandir – valor equivalente ao dobro do que alega existir de rombo nas contas da Previdência estadual – demonstrando
deslealdade intelectual, inabilidade política, descaso com o patrimônio público (caso fossem suas empresas, o acordo jamais teria
sido feito naqueles termos) – flertando com a improbidade administrativa – e faltando com a verdade com a população.
Além disso, o Governo e seus representantes – de forma sub-reptícia, e nos mesmos moldes propostos pelo atual Ministro
do Turismo, Ricardo Salles – querem se aproveitar da Pandemia para impor uma tramitação célere de sua PEC da Previdência, sem
debate, sem direito ao contraditório e sem prestar contas à sociedade, como é próprio de regimes pouco afeitos à Democracia.
Ao nosso sentir, além da urgência na matéria não se confirmar, o aviso do Governo de que se não votar a matéria até o
final do mês de Julho/2020 irá começar a sofrer bloqueio de recursos, representa verdadeiro desrespeito ao Poder Legislativo
mineiro, seja porque tal “exigência” decorre de mera portaria do Tesouro, seja porque tal argumento visa atribuir aos Deputados
e à Assembleia Legislativa a responsabilidade pela morosidade que é, na verdade, do Poder Executivo, pois só agora pretende
apresentar o projeto, bem como tenta transferir para esta Casa, com este discurso, eventuais ônus políticos decorrentes de sua
própria inépcia.
	Por outro lado, senhor Presidente, as medidas que estão sendo anunciadas pelo Executivo irão agravar ainda mais a crise,
na medida que retiram poder de compra dos aposentados, que farão falta à economia da maioria dos municípios mineiros e a
milhares de famílias que são sustentadas com os salários e proventos dos Servidores Públicos.
Nada obstante à falta de transparência do Governador acerca de tais temas, as entidades aqui representadas atendem
à necessidade da população de todos os 853 municípios, são integradas por dezenas de milhares de Servidores Públicos efetivos
e concursados, e farão chegar a todo cidadão mineiro a verdade acerca do tema e as consequências negativas para a população
mais pobre, destacando também o empenho e a colaboração das Deputadas e dos Deputados estaduais que se postarem ao lado
de Minas Gerais no enfrentamento daqueles que querem colocar objetivos privados de grupos econômicos acima dos interesses
do povo.
	Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para colaborarmos com nossa expertise para a busca de soluções viáveis
para o Estado, que atendam à coletividade de forma transparente, democrática e fundamentada, assim como assumimos o compromisso de lutar de maneira aguerrida para que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados e que as classes menos favo-
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recidas de nosso Estado não sejam prejudicadas, pautando-nos pelo diálogo e respeito às diferenças e divergências, próprias
do Estado Democrático de Direito que deve se impor a todos.
Finalmente, estamos confiantes de que esta Casa, sob sua liderança, irá se posicionar contrariamente aos ataques
feitos aos servidores públicos mineiros, negando-se à aprovação de questões desta envergadura e que afrontam princípios
basilares da democracia, uma vez que suprime do povo o direito a se manifestar, deixando de agir de forma açodada e descuidada com a vida de milhões de famílias mineiras.
	Sabemos que essas reformas anunciadas não trarão nenhum efeito às contas do Estado, no curto prazo, mas se colocadas
em pauta, seremos obrigados a realizar mobilizações com aglomeração, aumento do contágio e mortes. Não desejamos isso.
	Sem mais para o momento, renovamos nosso respeito pelas instituições, em especial por este Parlamento, rogando a
Vossa Excelência que adie o encaminhamento de qualquer medida que venha afetar a vida do Servidor para quando voltarmos
à normalidade com votações presenciais e livre trânsito nesta Casa. Pedimos que se digne conceder ao funcionalismo público
estadual e às Entidades que os representam o espaço devido nas discussões mais importantes sobre o rumo de nossa sociedade.
Respeitosamente,

Associação dos Funcionários Fiscais do
Estado de Minas Gerais

Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª
Instância do Estado de Minas Gerais

Sindicato dos Auditores Fiscais da Receira Estadual
de Minas Gerais

Sindicato dos Servidores do Ministério
Público de Minas Gerais

Sindicato dos Trabalahdores do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais

Sindicato dos Servidores da Assembleia
Legislativa
do Estado de Minas Gerais

Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira
Instância do Estado de Minas Gerais

Com apoio das Federações:
Federação Nacional dos Servidores
do Judiciário nos Estados
Federação Brasileira de Associações de
Fiscais de Tributos Estaduais

Federação Nacional dos Sindicatos dos
Servidores dos Trinbunais de Contas

Associação Nacional dos Servidores
do Ministério Público

Diretoria Executiva mantém
agenda de reuniões semanais

No mês de maio, a Diretoria se manteve empenhada em
cumprir a agenda de reuniões semanais. Observando as
rigorosas recomendações das autoridades de saúde para que se
evitem os encontros presenciais, os Diretores se reuniram por
vídeoconferência, discutindo ações da comunicação para o público
interno, apresentando opções culturais e de lazer, e também para
o público em geral, com campanhas voltadas para a valorização do
trabalho do Auditor Fiscal e a defesa da receita tributária.
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Federação Nacional dos Servidores
dos Ministérios públicos Estaduais

Federação Nacional Fisco Estadual e Distrital

Confederação dos Servidores Públicos do Brasil

Nova Central Sindical de Trabalhadores Minas Gerais

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ANALISA O BALANÇO DE 2019
No dia 9 de junho, o Conselho de Administração da AFFEMG se
reuniu por videoconferência, para apreciar o parecer do Conselho
Fiscal da AFFEMG e deliberar sobre o Relatório da Administração e
o Balanço Patrimonial referentes ao exercício de 2019.
Com quórum privilegiado, que registrou presença de 10
Conselheiros eleitos, o Conselho deu parecer favorável à
aprovação das Contas de 2019, por unanimidade.
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Coletivo de Entidades une
força contra a reforma da
Previdência em Minas
O Servidor não é bode expiatório. No entanto, as reformas e alterações na legislação têm como alvo principal o Servidor Público.
Segundo o governador Romeu
Zema a proposta da reforma da Previdência estadual está pronta para envio à
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Zema disse que a proposta virá com
alíquotas progressivas, sem mencionar
os valores. Sabe-se que uma portaria
do Ministério da Economia determina
que as reduções ou aumentos de alíquotas devem corresponder, no mínimo,
às adotadas na reforma da Previdência federal que podem chegar a 22%.
Diante da ameaça, entidades sindicais e
associativas se reuniram por videoconferência no dia 16 de junho e traçar estratégias e barrar a proposta.
Esse primeiro encontro virtual
contou com a participação das seguin-

tes entidades: Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais-AFFEMG, Sindicato dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual de Minas
Gerais-SINDIFISCO-MG, Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais-SERJUSMIG, Sindicato dos
Servidores da Justiça de 2ª Instância
do Estado de Minas Gerais-SINJUS e
Sindicato dos Servidores do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais-SINDSEMP MG.

art. 58, § 2º, inciso II, da Carta Magna, as
audiências públicas são ferramentas importantes de participação popular em
debates polêmicos e no momento estão
inviabilizadas.
Apesar das alegações do governo sobre a crise financeira do estado,
os representantes dos Servidores reafirmam que apontar o Servidor Público,
mais uma vez, como responsável pelo
problema e, portanto, por sua solução,
não irá resolver a questão.

CONSENSO

SOLUÇÕES

Houve consenso de que não é
possível o exercício pleno da democracia, com ampla participação e debate
da sociedade e interessados durante a
pandemia, com medidas necessárias
de isolamento social. Direito garantido
pela Constituição Federal, previsto no

As entidades reunidas apontaram como saída outras ações na política
fiscal do estado, como rever isenções
e desonerações fiscais, trabalhar a receita, dentre outras medidas, por isso
o coletivo irá lutar contra a reforma da
Previdência em Minas.
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Febrafite promove debates on-line entre
especialistas, políticos e Auditores Fiscais

As lives, realizadas em parceria com o site Congresso em Foco e mediadas
por jornalistas da AFFEMG, trazem para discussão temas como a defesa e
a valorização dos Servidores, Reforma Tributária e Lei Kandir
No dia 21 de maio,
o assunto do webinar foi
o desrespeito do governo
em relação aos Servidores
Públicos. Participaram do
encontro os Deputados
Alessandro Molon (PSBRJ) e Professor Israel
(PV-DF), o Presidente
da Febrafite, Rodrigo
Spada, a Coordenadora da
Auditoria Cidadã da Dívida,
Maria Lucia Fattorelli e o
Advogado Cláudio Renato
do Canto Farág.
Já no dia 1º de
junho, o objeto do debate foi o
Acordo firmado entre os Estados e a
União, para compensar as perdas de
arrecadação em razão dos benefícios
da Lei Kandir. A União deve repassar
R$ 65,6 bilhões aos Estados, em
parcelas mensais até 2037. Hoje, a
dívida com os 27 Estados e Distrito
Federal é estimada em R$ 640 bilhões.
Estiveram presentes o Senador pelo
Estado do Mato Grosso, Wellington
Fagundes, o Secretário de Fazenda do
Pará, René de Oliveira e Sousa Júnior,

o Professor de Direito Público e exAdvogado-Geral do Estado de Minas
Gerais, Onofre Alves Batista Júnior, o
Presidente da Febrafite, Rodrigo Spada
e o Presidente da Fenafisco, Charles
Alcantara.
A tributação de herança e
doações foi tema do debate no dia 5
de junho. Participaram da discussão os
Senadores Radolfe Rodrigues (RedeAP) e Simone Tebet (MDB-MS) e o
Presidente da Febrafite, Rodrigo Spada
e o Auditor Fiscal, Jefferson Valentin.
Os convidados foram unânimes em

reconhecer que as
normas que regem o
Imposto de Transmissão
Causa Mortis e Doação
(ITCMD) precisam
evoluir para que o tributo
seja uma ferramenta de
justiça fiscal.
No dia 12
de junho, o assunto
debatido foi o ICMS
personalizado.
Participaram o
Presidente da Febrafite,
Rodrigo Spada, o
Coordenador do
Movimento Viva, José Roberto Lobato,
o Auditor Fiscal da Receita Estadual
do Estado do Rio Grande do Sul,
Giovanni Padilha, o economista do
CCIF, Bento Maia, e o diretor do CCIF e
o ex-Ministro de Estado da Previdência
Social (2005 – 2007), Nelson Machado.
Para assistir aos debates na
íntegra, acesse o site da Febrafite
(febrafite.org.br).
Fique atento aos comunicados
da AFFEMG e acompanhe as notícias
sobre as próximas lives.

Na mídia, Entidades são destaque em programa do SBT
O programa “Onde mora da felicidade”, que foi ao ar no sábado, dia 6 de junho, trouxe a Diretora Vice-Presidente, Sara
Costa Felix Teixeira. Ela foi entrevistada pelo
Apresentador e Deputado Estadual Wendel
Mesquita. Para assistir ao programa acesse
o nosso site.
Sara falou sobre a origem da
AFFEMG e o ideal que motivou sua criação 70 anos atrás. Também comentou
sobre algumas lutas empreendidas pela
Associação, como a Lei Kandir e a luta
pelo ressarcimento das perdas de arrecadação e a necessidade de revogação
desse privilégio tributário, além de outras iniciativas em prol da sociedade.
No sábado seguinte, dia 13, o programa abordou a trajetória do Sindifisco-MG. A entrevista completa pode ser vis-
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ta acessando o nosso site.
Durante os intervalos do “Onde
Mora a Felicidade”, o público também

pôde conferir as peças publicitárias produzidas em conjunto pela AFFEMG e
Sindifisco-MG.
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AFFEMG e Sindifisco-MG juntos em campanhas
pela valorização da função do Auditor Fiscal
O Serviço Público e seus trabalhadores são essenciais para o funcionamento do Estado. Mesmo diante do momento
gravíssimo que o país atravessa, serviços essenciais à população continuam sendo prestados e não apenas na área da saúde, segurança, ou assistência social mas, também,
no suporte financeiro necessário ao Estado,
para o custeio desses serviços. Esse é o trabalho do Auditor Fiscal da Receita Estadual
de Minas Gerais.

Band Minas e Band News FM
Para levar ao conhecimento da sociedade este importante papel desempenhado pelo Fisco, a AFFEMG e Sindifisco-MG iniciaram em maio, na Band Minas e
Band News FM, uma campanha publicitária
com duração prevista de 1 ano, com pautas
voltadas para a defesa da classe fiscal como
peça chave na manutenção de um Estado
forte e eficiente.
Ao longo desse tempo, AFFEMG
e Sindifisco-MG pretendem construir,
junto ao público em geral, uma visão
consciente do papel dos Servidores Públicos e a função imprescindível dos Auditores Fiscais.
Estão previstas exibições de, pelo
menos, 24 vídeos (30”), tratando de temas
que visem criar empatia com a sociedade,
em questões como a desigualdade social,
justiça tributária, sonegação fiscal, reforma
tributária, arrecadação e distribuição eficiente de recursos, entre outros.
Os vídeos serão exibidos no inter-

valo do programa “Entrevista Coletiva” e
ao longo da programação da Band, conforme os destaques em azul na tabela ao
lado.*
O programa “Entrevista Coletiva”,
que é apresentado como um oferecimento das Entidades, traz como proposta uma
análise em profundidade dos temas mais
importantes do momento em Minas Gerais,
sempre com um entrevistado de relevância
político-econômica.
Semanal e com duração de 30min,
o “Entrevista Coletiva” vai ao ar todo sábado
às 18h50min, com reprise aos domingos, depois do Programa Livre.
Na BandNews FM, o programa é
transmitido também aos sábados, 18h50min

Comunicação assertiva e
diversificada
Foram elaboradas diferentes peças, com linguagens variadas, com o objetivo de atingir públicos específicos de cada
emissora em seus diferentes horários. Um
estudo de audiência foi utilizado como
base para criação das narrativas a fim de
sensibilizar os diversos atores sociais sobre
a importância do Estado, do trabalho do
Servidor Público e do Auditor Fiscal para a
superação da crise.
Confira os vídeos que já foram ao ar
no nosso canal no YouTube.
Aproveite e se inscreva em nosso
canal para receber atualizações em primeira mão.
Acompanhe e compartilhe!

Entidades repudiam declarações do Secretário de Fazenda
de Minas Gerais
No dia 15 de maio, o Sr. Secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, durante entrevista coletiva transmitida pela Rede
Minas, ao ser questionado sobre o desempenho da receita, comentou com inaceitável e injustificada ironia que a “Secretaria da
Fazenda não treinou suficientemente os seus Servidores” para entenderem o fluxo de caixa do Estado, colocando em dúvida a
competência e o capital intelectual dos Servidores fazendários.
As Entidades Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais – Sindifisco-MG, Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG, Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação
do Estado de Minas Gerais – Sinfazfisco-MG, Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas e Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais – Sindipúblicos-MG, divulgaram uma NOTA manifestando veemente
repúdio às declarações do Secretário.
No dia 20 de maio, o Secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, divulgou no site oficial da SEF, uma nota de retratação com
um pedido de desculpas aos servidores fazendários.
Acesse o site da AFFEMG e leia a nota completa.

7

AFFEMG Notícias
Número 362

lei kandir

AFFEMG em defesa da Receita de Minas
Acordo entre União e Estados pretende ressarcir aos cofres
de Minas menos de 7% do valor devido
No dia 20 de maio, os Estados e a
União firmaram um Acordo, homologado pelo STF, compensando as perdas da
Lei Kandir.
Pelo Acordo, a União deverá
compensar Estados e Municípios pelas
perdas de receitas acumuladas no valor
de R$65 bilhões, sendo:
a) R$58 bilhões de recursos federais, dividido em parcelas de R$4 bilhões anuais, no período de 2020 a 2030
(75 % p/ Estados e 25% p/ Municípios).
De 2030 a 2037 o valor da parcela vai
decrescendo até zerar. O repasse está
condicionado à aprovação de uma Lei
Complementar.
b) R$4,8 bilhões – a ser pago
após aprovação da PEC 188/20 que altera o pacto federativo
c) R$4 bilhões – após o leilão
das reservas das reservas do pré-sal, Atapu e Sépia.
Como as parcelas b) e c) estão
condicionadas a eventos futuros incertos, devemos considerar que o valor efetivo do Acordo seria R$58 bilhões. Para
Minas Gerais, Estado que mais perdeu
receita com a Lei Kandir, o valor previsto
no Acordo corresponde pouco mais de
R$8,7 bilhões, pagos em 17 anos, sendo
R$6,5 bilhões do Estado e R$2,1 bilhões
dos Municípios, valor que não chega a
7% do devido.
Mesmo assim, o Acordo está
pendente de aprovação de uma Lei
Complementar, PLP 133/2020, apresentado pelo Senador Wellington Fagundes.
Além disso, será necessário ainda que a
Assembleia Legislativa aprove Lei específica para ratificar tal Acordo.

Privilégio Tributário

Criada em 1996 com a justificativa de que estaria incentivando as exportações, a Lei Kandir impôs um ônus
gigantesco sobre as receitas dos Estados
e acelerou um processo de desindustrialização, exonerando as exportações de
produtos primários ou semielaborados
do pagamento de ICMS.
A AFFEMG sempre se posicionou contrária ao privilégio da Lei Kandir defendendo a sua revogação e o
ressarcimento das perdas acumuladas
ao longo de 24 anos de sua vigência.
Em 2019, a Entidade desen-
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volveu uma campanha de esclarecimentos às administrações municipais,
manteve contato estreito com a Associação Mineira dos Municípios - AMM,
participou do 36º Congresso Mineiro
de Municípios, ocupando um estande e
levando informações e suporte técnico
aos agentes políticos e administradores e participou de uma ampla campa-

nas aceite um acordo em que receberá,
de maneira parcelada, um valor que não
chega a 7% do devido.
Um vídeo que ilustra os efeitos
deletérios deste acordo foi veiculado na
TV Band Minas, além de uma gravação
sobre o tema na Rádio Band News FM. O
material também foi encaminhado para
todas as prefeituras mineiras.

nha, em parceria com o Sindifisco-MG
e com o Serjusmig, de conscientização
estadual, em diversos veículos de mídia,
como rádios, canais de TV aberta, sites
de notícias e busca.
A AFFEMG segue em seu propósito de conscientização e mostra
para governantes e diferentes atores
políticos que a solução para a crise financeira passa necessariamente pela
defesa da Receita própria do Estado e,
nesse contexto, a tributação da exportação dos bens primários e semielaborados é fundamental.
No início de junho, AFFEMG e
Sindifisco-MG enviaram aos prefeitos
dos 853 Municípios de Minas, e também
aos presidentes das Câmaras Legislativas, carta que esclarece as condições do
Acordo de compensação.
A carta cita as perdas (que desde
a promulgação da lei, em 1997, ultrapassam os R$135 bilhões (25% pertence aos
municípios) e questiona se é justo que Mi-

Febrafite

Para a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais
(Febrafite), o benefício fiscal concedido
para as exportações de produtos primários
e semielaborados deve ser revogado, devolvendo a competência tributária aos Estados. O tema foi discutido com especialistas
e políticos, num debate on-line produzido
pela Federação em parceria com o site Congresso em Foco (saiba mais na página 6).
Acompanhe as ações da AFFEMG
e demais entidades.
A AFFEMG e o Sindifisco-MG
conclamam: vamos juntos reivindicar
dos deputados estaduais, federais e dos
senadores, REVOGAR a LEI KANDIR, JÁ!

Uma alternativa

A PEC 42/2019, de autoria do
Senador Anastasia, revoga o privilégio
tributário concedido pela Lei Kandir e
restabelece essa importante fonte de receita aos Estados e Municípios.

Maio

2020

seguro de vida

Sua família segura é tudo o que você precisa.

Faça um seguro de vida, viagem, imóvel e
automóvel na Fisco Corretora.
Os melhores planos e vantagens para
sua segurança estão aqui!

Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br
Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
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receita solidária

Campanha para aquisição de cestas
básicas em razão da COVID 19

Desde o início da campanha em 16/abril já realizamos duas
prestações de contas em nosso site e redes sociais.
Na primeira, divulgamos que até o dia 17/abril já tinha sido arrecadado o valor de R$ 18.585,00, com o qual adquirimos 226 cestas
básicas, ao custo de R$ 82,10 cada.
Essas cestas foram entregues ao SERVAS/MG no dia 23/abril
e, juntamente com aquelas doadas por outras instituições mineiras,
foram distribuídas a 27 entidades assistenciais do norte de Minas.
Na segunda, informamos a arrecadação de mais R$
20.541,00, de 18/abril a 04/maio. Adquirimos com esse valor 246 cestas básicas, ao custo de R$ 83,50 cada. No dia 06/maio as cestas foram
entregues ao SERVAS/MG para nova distribuição a diversas entidades
assistenciais de MG.
Em nosso site www.receitasolidaria.org.br estão disponíveis as
prestações de contas, bem como os documentos e fotos das entregas das
cestas e listagem das entidades assistenciais que as receberam. Confira!
Ver este belo resultado é motivo de alegria para todos que
estão participando desta rede solidária!
A campanha continua enquanto durarem os efeitos da pandemia.
Ajude-nos a divulgá-la.
Contamos com seu apoio!

Dados para depósito: Banco 756 - Bancoob/ Agência
4086 /conta-corrente nº 010839001-2 / Assoc. Civil dos Servidores daSEF/MG - ReceitaSolidária /CNPJ 14.934.501/0001-50.

saudades

• Wilson Santos De Medeiros, irmão da Associada Maria de Lourdes
Medeiros Silva, faleceu no dia 13 de junho em Divinópolis.
• José Rodrigues de Souza, pai da associada Ana Maria Ponciano
Rodrigues Rezende, faleceu no dia 06 de Maio de 2020 na cidade
Varginha/MG, onde residia.
• Elza Gazola Silva faleceu 01 de Maio de 2020 na cidade Boa Esperança/MG, onde residia.
• Marcos Roberto Ribeiro de Almeida, pai da associada Cristiana Miranda Ribeiro de Almeida, faleceu no dia 06 de Maio de 2020 na
cidade Rio de Janeiro/RJ, onde residia.
• Afrânio Campolina de Medeiros faleceu no dia 10 de Maio de 2020
na cidade Belo Horizonte/BH, onde residia.
• Conceição Aparecida Muzzi Ferreira, mãe dos associados Renato Muzzi
Ferreira e Lindberg Chaves Ferreira Filho, faleceu no dia 14 de Maio de
2020 na cidade na cidade Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Hélcio Batista Martins, esposo da associada Grecia Barbosa de
Carvalho Martins, faleceu no dia 16 de Maio de 2020 na cidade
Belo Horizonte/BH, onde residia.
• Maria José da Silva do Carmo faleceu no dia 26 de Maio de 2020 na
cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• José Martins Lúcio faleceu no dia 28 de Maio de 2020 na cidade
Uberlândia/MG, onde residia.
• Ana Angélica Varela de Oliveira faleceu no dia 05 de Maio de 2020
na cidade de Itaúna/MG, onde residia.
• Victor Corrêa Jorge, pai do associado José Luiz Correa Crego, faleceu no dia
08 de Junho de 2020na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

classifisco
Veículos
• HondaWR-V, cambio automático, EXL,CVT, 2017/2018, Branco, 8.000KM,
única dona. IPVA, DPVAT e Seguro Obrigatório 2020 pagos. Valor: R$
70.000,00. Contato: Aparecida Pereira – (31) 3337-2139/ 98821-3243.

14

Agradecemos a todos que
estão nos apoiando nesta rede solidária
e tão urgente: doadores e parceiros que
ajudam na divulgação!

Atenção Associado (a)!
Apesar de atender a sua Regional é
preciso discar o PREFIXO 31 por se tratar
de número corporativo da AFFEMG. Escolha o código da sua operadora favorita,
para completar as ligações ou, se preferir,
mande uma mensagem por WhatsApp.
Estamos prontos para atender você!

