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O Presidente do Sindifisco-MS, Cloves Silva, e o Diretor Tesoureiro,

Ronaldo Vielmo, estiveram essa semana tratando sobre tributação

de combustíveis no programa Capital Meio Dia, da 95 Fm,

apresentado pelo radialista Joel Silva.

Com tema polêmico, o bate papo levou esclarecimentos à

população sobre composição do preço e tributação dos

combustíveis, política de reajuste da Petrobrás, responsabilidade

dos revendedores, participação dos Estados e carga tributária,

entre outros.

Acompanhe a entrevista completa no link:

 https://www.youtube.com/watch?v=Ky8gLZgfg-g a

partir dos 28 minutos e 37 segundos (28’37").

Tributação dos combustíveis é

tema do Capital Meio Dia

https://www.youtube.com/watch?v=Ky8gLZgfg-g%20a


Os 27 secretários estaduais de Fazenda e representantes de cerca de

5.000 municípios divulgaram uma carta em defesa de uma reforma

tributária nos moldes das propostas de iniciativa da Câmara e do Senado.

O texto é assinado também por entidades da área tributária que

representam os idealizadores das duas propostas e os fiscais de tributos

estaduais. Na carta, eles afirmam que é necessária

uma reforma que consolide todos os tributos sobre consumo em apenas

um imposto, com unificação da base de incidência de bens e serviços.

A nota é assinada por Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de

Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), CNM (Confederação Nacional

dos Municípios), CCiF (Centro de Cidadania Fiscal), Febrafite (Federação

Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) e Movimento

Destrava Brasil, liderado pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

As discussões sobre a reforma tributária do consumo, que ganharam força

em 2019 com a apresentação de duas propostas do Congresso e uma do

Ministério da Economia, estão praticamente paradas desde o ano

passado.

A nota é assinada por Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de

Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), CNM (Confederação Nacional

dos Municípios), CCiF (Centro de Cidadania Fiscal), Febrafite (Federação

Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) e Movimento

Destrava Brasil,

liderado pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

As discussões sobre a reforma tributária do consumo, que ganharam força

em 2019 com a apresentação de duas propostas do Congresso e uma do

Ministério da Economia, estão praticamente paradas desde o ano

passado.

Estados, municípios e associações

pedem reforma de tributos sobre

consumo



Apesar das excelentes condições ambientais que pareciam viabilizá-

la, um governo federal ausente e resistente dificultou o andamento

da reforma tributária. Ganhou renovado apoio as ideias de reforma

tributária, que unificaria cinco impostos sobre o consumo em uma

única incidência, o Imposto sobre

Bens e Serviços (IBS). Os projetos adotam princípios de um moderno

Imposto sobre o Valor Agregado (IVA). A modalidade é adotada por

mais de 160 países, inclusive todos da União Europeia.

O tema foi reforçado na quinta-feira, 8, por associações que

representam todos os secretários de Fazenda dos estados e

municípios, profissionais da área e o Centro de Cidadania Fiscal

(CCiF), em manifesto que assinaram.

Para os signatários, a maioria das propostas sob exame do

Congresso “converge para o mesmo caminho: simplificação com

redução da burocracia declaratória, padronização, unificação da base

de incidência, não-cumulatividade, adoção do princípio de destino,

combate à sonegação e corrupção, redução da regressividade e fim

da guerra fiscal”.

O caos da tributação do consumo, particularmente o ICMS, tornou-se

a principal fonte de ineficiências da economia. Resolver o imbróglio

será um passo gigantesco para simplificar o sistema, aumentar a

competitividade dos produtos e serviços exportáveis, reduzir a

insegurança jurídica e contribuir para a expansão da produtividade.

Sem governo federal,

reforma tributária

ganha reforço



A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir

Brasil) iniciou essa semana os trabalhos de coleta de assinaturas

de deputados para emplacar o substitutivo ao texto da reforma

administrativa (PEC 32) que será apresentado na Comissão

Especial. A PEC ainda está na CCJ da Câmara, mas o objetivo é

buscar apoio a partir de agora.

O texto alternativo proposto pelo grupo altera diversos pontos da

proposta. O principal deles trata da estabilidade: a frente defende

essa garantia para todo o funcionalismo, sem divisões dentro do

setor público, ressaltou à coluna o presidente do bloco, Israel

Batista (PV-DF). Isso porque a reforma extingue a estabilidade para

futuros servidores, exceto para as carreiras de Estado.

Enquanto a PEC 32 extingue o regime jurídico único e cria 5 novos

tipos de vínculos — sendo um deles o de experiência —, o

substitutivo retira esse dispositivo. O projeto alternativo também

extingue o “princípio de subsidiariedade”, previsto na PEC e que

abre possibilidade da iniciativa privada exercer funções do setor

ppúblico.

Reforma administrativa:

substitutivo garante estabilidade



O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou nesta terça-feira

que o teto de gastos é apenas um “símbolo” e não é suficiente para

reduzir os gastos. Por isso, segundo ele, o governo e o Congresso

precisam adotar medidas para tornar as contas sustentáveis e só

então o mecanismo que limita o avanço das despesas à inflação

poderá ser removido.

Guedes fez as declarações em meio à indefinição sobre o

Orçamento de 2021. O Congresso maquiou despesas obrigatórias

para turbinar as emendas parlamentares em R$ 31,3 bilhões. Como

mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo

Estado), parte das mudanças foi negociada com a equipe

econômica, que agora tenta reverter a parcela que fugiu do

acordo, sob pena de o presidente Jair Bolsonaro entrar de vez na

mira de órgãos de controle ao sancionar um Orçamento irreal.

O ministro destacou que em outros países não há teto, mas ao

mesmo tempo não há “buracos” no Orçamento. “Poderíamos

remover teto, se não criarmos buracos no Orçamento; é assim em

outros países”, disse.

Ele ressaltou que o governo brasileiro precisou “construir paredes”

para o teto se sustentar, com aprovação de reformas, como a da

Previdência. Guedes disse que a reforma administrativa também

será importante para conter os gastos nos próximos dez anos.

Guedes: teto é apenas um

símbolo, não suficiente para

reduzir gasto



Terminada a reforma ministerial do início do ano três de Jair Bolsonaro,

a fome do Centrão por posições relevantes no governo federal segue

insaciável. Se Arthur Lira (PP-AL) tem agora uma aliada fiel dentro do

Palácio do Planalto — a deputada federal Flávia Arruda, nomeada

ministra da secretaria de Governo — está tendo que lidar com mais

uma questão: há deputados que o ajudaram a

chegar ao comando da Câmara incomodados porque os espaços

prometidos ainda não chegaram.

O PL de Valdemar Costa Neto era um exemplo da insatisfação, mas o

jogo virou em dias. Além de Flávia Arruda, Valdemar emplacou na

semana passada, discretamente, o número um da Companhia

Nacional de Abastecimento (Conab), estatal até então nas mãos do

Republicanos, partido recém-empossado no Ministério da Cidadania

com o deputado João Roma. O PL agora está presente em diretorias

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e em

secretarias do Ministério da Saúde e do Turismo, além de ter o

comando do Banco do Nordeste.

Desta vez, a fonte da frustração está dentro do próprio PP de Lira. A

deputada Celina Leão (DF) era tida entre os parlamentares do partido

como o nome que o presidente da Câmara escolheria para o ministério

que estará nas mãos de Flávia Arruda. E o deputado Dr. Luizinho (PP-

RJ), por mais que negue, esperava, sim, ser ministro da Saúde no lugar

do general Eduardo Pazuello.

O próprio Lira continua insatisfeito com a equipe ministerial que

permanece na Esplanada. A novela do Orçamento nos próximos dias

mostrará se ele vencerá a queda de braço com Paulo Guedes na

Economia. E o deputado permanece criticando, a quem lhe pergunta,

os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Milton Ribeiro,

da Educação

Vaga no Planalto não trava

insatisfação e Centrão quer mais



O Movimento a Serviço do Brasil é composto por 29 entidades que

lutam para que a reforma administrativa paute temas que ampliem

o atendimento à sociedade e deem respaldo social durante a crise.

Entenda porque a reforma administrativa prejudica os bbrasileiros. 

Saiba mais em:

https://aservicodobrasil.com.br/

Saiba mais sobre o

Movimento a Serviço

do Brasil

https://aservicodobrasil.com.br/


O governo federal pagou R$ 2 bilhões em dívidas dos Estados até

março neste ano, segundo o Tesouro Nacional. Os dados foram

publicados nesta 4a feira (7.abr.2021). Eis a íntegra (486 KB).

A maior parte da quantia paga foi para Minas Gerais. Somou R$

1,139 bilhão – ou 55% do total. Em seguida, aparecem Goiás (R$

420,1 milhões), Rio de Janeiro (R$ 403,5 milhões), Amapá (R$ 47,8

milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 34,6 milhões).

A maior parte do volume foi pago em fevereiro, quando o total

somou R$ 1,35 bilhão. Em março, a União precisou transferir R$

354 milhões, sendo o maior montante (R$ 173 milhões) destinado

ao Rio de Janeiro.

A STN monitora os eventuais atrasos de pagamentos dos

contratos garantidos pela União, estabelece prazos para

regularização das pendências e alerta os devedores para as

sanções, penalidades e consequências previstas nos

contratos e na legislação pertinente. No total, desde 2016, a União

realizou o pagamento de R$ 34,99 bilhões com o objetivo de honrar

garantias concedidas a operações de crédito.

União paga R$ 2 bilhões em

dívidas dos Estados em 2021



Os atacadistas do MS que tenham interesse em garantir benefícios

fiscais compatíveis com os oferecidos por estados como Mato

Grosso, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, devem aderir ao Regime

Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT) até o dia 30

de abril. A informação está publicada no Decreto 15.645 de abril de

2021, no Diário Oficial de quarta-feira (07.04).

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda

(Sefaz-MS) ampliou as concessões à categoria, garantindo que os

contribuintes locais possam concorrer em igualdade de preços. A

adesão deve ser realizada por meio do portal ICMS Transparente.

Atacadistas devem aderir ao

ROT até dia 30 para garantir

competitividade



Mais da metade da população

não tem garantia de comida na

mesa

Pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não

teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte,

teve que diminuir a qualidade e a quantidade do consumo de

alimentos e até passou fome.



São 116,8 milhões de pessoas em situação de insegurança

alimentar no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada pela Rede

Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e

Nutricional (Rede Penssan), que reúne pesquisadores e

professores ligados à segurança alimentar.

“A pesquisa revela intensa aceleração da fome, com crescimento

que passa a ser de 27,6% ao ano entre 2018 e 2020. Entre 2013 e

2018, o aumento era de 8% ao ano. Chegamos ao final de 2020
com 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar

grave, mas podemos supor que agora no primeiro trimestre deste

ano a situação já piorou ainda mais. É urgente conter essa escalada.

Não se pode naturalizar essa questão como uma fatalidade

sobre a qual não se pode intervir”, destaca Francisco Menezes,

analista de Políticas e Programas da ActionAid.

O acesso insuficiente em quantidade e qualidade da alimentação

para família cresceu muito, principalmente a insegurança leve (não

há garantia de que a família será capaz de comprar comida). Esse é
o primeiro prejuízo, que vem com a perda de emprego ou corte do

salário. Mas não imaginávamos que menos da metade da população

tivesse segurança alimentar no Brasil.

A insegurança alimentar leve subiu de 20,7% em 2018 para 34,7%,

em 2020, “mostrando que a classe média não foi poupada dos

efeitos da pandemia”, afirmou Renato Maluf, coordenador da Rede

PENSSAN.

E as perspectivas não são animadoras. No último trimestre do ano

passado, quando a pesquisa foi feita, ainda estava sendo pago o

auxílio emergencial no valor de R$ 300. Benefício que foi cortado no

início do ano e só começou a voltar nesta terça-feira, três meses

depois, num valor menor e para menos famílias.

A pesquisa teve apoio do Instituto Ibirapitanga e parceria de

ActionAid Brasil, Fundação Friedrich Ebert Stiftung Brasil e Oxfam

Brasil.



Para o Brasil entrar na OCDE, conhecido como clube dos países

ricos, o mais importante é “ter uma atitude reformista”, diz o

economista Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia e do

Emprego de Portugal que atualmente dirige a área de estudo de

países da organização.

A entrada na organização é uma das principais bandeiras do

ministro da Economia Paulo Guedes. Mesmo apoiando a adesão do

país, Pereira alerta para alguns entraves, como o desmatamento.

A destruição do pantanal e da Amazônia para uma “agricultura de

baixa produtividade”, segundo o economista, podem estar

acabando com “tesouros mundiais” que poderiam ser importantes

para atrair mais investimento e turismo.

Apesar das críticas, Pereira acredita que “o lugar do Brasil é na

OCDE”. Na sua visão, caso o país seja admitido na organização, será
um dos membros mais poderosos do clube.

Entrada do Brasil na OCDE

pode demorar até 4 anos



Apesar das críticas, Pereira acredita que “o lugar do Brasil é na

OCDE”. Na sua visão, caso o país seja admitido na organização, será
um dos membros mais poderosos do clube.

Esse processo, no entanto, pode demorar até quatro anos, diz.

Durante esse período, a entrada do Brasil será debatida em

comitês, onde eventuais “sinais preocupantes” do país candidato

podem ser um obstáculo.

Recentemente, a OCDE adotou medida inédita em relação ao

combate à corrupção no Brasil: criou um grupo permanente de

monitoramento do país sobre o assunto. A entidade está
preocupada com o que chamou de fim “surpreendente da Lava

Jato” e com as restrições de compartilhamento de

informações de órgãos financeiros para investigações.

Em 2019, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),

Dias Toffoli, determinou a suspensão de investigações criminais

pelo país que usem dados detalhados de órgãos de controle, como

o antigo Coaf, Receita Federal e Banco Central, sem autorização

judicial. A decisão beneficiou o senador e filho do presidente Flávio

Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Além disso, no início de fevereiro, o comitê de política ambiental da

OCDE cancelou discussão sobre o upgrade do status do Brasil no

órgão.

Pereira sustenta que uma abertura maior do Brasil ao comércio

exterior e à economia verde seriam benéficas ao país. Em relação

às reformas, o economista cita as que julgou importantes para o

Brasil, como a da Previdência e a trabalhista, mas diz que as

barreiras ao empreendedorismo “são altíssimas” e, em relação ao

comércio exterior, “o Brasil é praticamente uma ilha”.

Pereira convergiu com o que executivos brasileiros e até mesmo o

governo federal vêm defendendo nas últimas semanas sobre a

crise econômica decorrente da pandemia: a principal saída é a

vacinação.



O site do Sindifisco-MS está de cara nova. Com visual moderno e

arrojado, apresenta uma navegação intuitiva e com usabilidade.

Mais que um novo layout, o site conta com diferentes

funcionalidades e informações. Saiba mais sobre as ações

desenvolvidas pelo sindicato, assuntos relacionados ao

universo fiscal, econômico e tributário e ainda compartilhe o que

você gostar de forma rápida e funcional.

“As mudanças promovidas pela Diretoria tem como objetivo

principal trazer o nosso filiado para participar de forma mais assídua

das atividades promovidas pelo Sindifisco e entidades parceiras.

Para tanto disponibilizamos uma navegação mais fluida, inclusive

com acesso direto as nossas redes sociais. E não importa o

tamanho da tela do dispositivo usado para acessar: o site agora

se ajusta automaticamente ao desktop, notebook, celular ou

tablet”, pontuou o presidente Cloves Silva.

Modernização: site do

Sindifisco-MS está de

cara nova



Desejamos a todos um

excelente final de semana.

@sindifiscoms Sindifisco-MS

Leia mais no nosso site www.sindifisco-ms.org.br

 

Siga nossas Redes Sociais

http://www.sindifisco-ms.org.br/

