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Representantes da diretoria do Sindifisco-MS se reuniram com o e

com Secretário de Estado de Fazenda, Felipe Mattos, e o

superintendente da Administração Tributária, auditor fiscal da

Receita Estadual Waldomiro Morelli Junior, para dar continuidade as

discussões sobre a incorporação de produtividade fiscal.

De acordo com o Presidente do Sindifisco, Cloves Silva, o

secretário segue fazendo os encaminhamentos necessários, até

que a proposta esteja pronta para ser encaminhada à

Assembleia Legislativa do Estado. “Uma conversa bastante

produtiva" destacou. O diretor financeiro, Ronaldo Vielmo, fez

questão de destacar que a proposta de incorporação não

possui qualquer impacto financeiro. "O objetivo é garantir

segurança remuneratória à categoria, em especial aos

aposentados”, pontuou.

Sindifisco trata incorporação

com Secretário de Fazenda



A Câmara dos Deputados concluiu, no início da madrugada desta

sexta-feira (12), a votação em segundo turno da PEC Emergencial.

No total, foram três dias de votações (incluindo primeiro e

segundo turnos).

A Proposta de Emenda à Constituição 186/19 permite ao governo

federal pagar, em 2021, um novo auxílio emergencial aos mais

vulneráveis, com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos; e

impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal,

controle de despesas com pessoal e redução de incentivos

tributários.

Com a aprovação dos destaques, foi retirada da PEC a proibição de

promoção funcional ou progressão de carreira de qualquer servidor

ou empregado público. Essa proibição era um dos pontos criticados

pela bancada de militares e policiais. Houve tentativa de acordo

para evitar a retirada de outras restrições maiores, como de

aumento de salários e de novas contratações, por meio de outro

destaque que acabou sendo rejeitado na quarta-feira (10).

Câmara aprova PEC Emergencial

em 2º turno



A manutenção da vinculação dos fundos públicos no texto final da

PEC Emergencial representa uma expressiva vitória para o Fisco.

Para a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital

(Fenafisco), o esforço conjunto das entidades representativas do

Fisco contribuiu decisivamente para que parte considerável do

Congresso Nacional reconhecesse a essencialidade das

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios.

A preservação do comando constitucional que autoriza a vinculação

de receitas de impostos para a realização das atividades das

administrações tributárias, reforça o combate à sonegação

fiscal e, portanto, protege o erário e a sociedade. Apesar de

celebrar a manutenção de fontes de receitas fundamentais ao

custeio e investimento nas administrações tributárias, a Fenafisco

lamenta que, por outro lado, a população e os servidores públicos

mais uma vez sejam

duramente penalizados.

Nota de posicionamento: PEC

Emergencial



Na prática, a Pec Emergencial perpetrou um duro golpe contra o

Estado e, por óbvio, contra as populações mais vulneráveis e

dependentes dos serviços públicos, ao proibir reajustes salariais

dos servidores - inclusive daqueles que recebem baixos salários, ao

proibir concursos públicos e, por fim, ao congelar investimentos

públicos a partir do acionamento de gatilhos.

Os efeitos da PEC, principalmente o impacto na qualidade do

serviço público com a falta de investimento, serão sentidos pela

população ao longo dos próximos meses e anos. No texto

aprovado da PEC Emergencial, os parlamentares fixaram um limite

extremamente baixo para o gasto com o auxílio emergencial, muito

aquém das reais necessidades do país no momento mais agudo da

crise sanitária e econômica, e muito aquém do valor gasto em

2020.

A média estimada de R$ 250 reais para o auxílio emergencial,

defendida a ferro e fogo pela equipe econômica, é sabidamente

insuficiente, seja pelo valor em si, comparado ao que foi pago em

2020, seja pela alta de preços dos alimentos e remédios verificada

nos últimos meses.

No ano passado, mais de 67 milhões de brasileiros necessitaram do

auxílio. Com a piora nos cenários econômico e sanitário é ilusório

acreditar que menos brasileiros precisem do benefício e com valor

inferior.

Além da drástica redução do auxílio emergencial - seja em relação

ao valor, seja em relação à população atendida - o texto aprovado

também promoverá a redução do investimento público ao longo dos

próximos anos, prejudicando o acesso aos serviços públicos,

essenciais à população.

Por onde se olha, a Pec Emergencial, definitivamente, vai piorar a

situação do país. Uma lástima!

Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco

Brasília, 12 de março de 2021



Os novos presidentes das duas Casas, o deputado Arthur Lira (PP-

AL) e o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), acertaram que a

proposta, depois de aprovada pela comissão mista, deverá ser

analisada primeiro pelo Senado, em vez de começar pela Câmara,

como se desenhava anteriormente. O cronograma anunciado pelos

dois assim que assumiram seus postos já está atrasado. No

começo de fevereiro, ambos anunciaram que o parecer da

comissão formada por deputados e senadores seria apresentado

até o fim do mês, o que não ocorreu e não há previsão de quando

ocorrerá.

Lira e Pacheco prometeram que a proposta seria promulgada até

outubro. Mas o atraso na comissão especial já deixa a previsão em

xeque. A tendência também, segundo parlamentares ouvidos pelo

Congresso em Foco, é que a reforma proposta na PEC 45, assinada

pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP) e idealizada pelo economista

Bernard Appy, perca o protagonismo que vinha tendo nas gestões

de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A comissão mista da reforma tributária foi criada em fevereiro de

2020 pelos então presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da

Câmara, Rodrigo Maia. O colegiado formado por 25 senadores e 25

deputados teria, inicialmente, 45 dias para “consolidar o texto” da

mudança constitucional sobre a mudança na cobrança de tributos.

Mas as discussões foram paralisadas desde o início da pandemia.

Lira e Pacheco tentam dar novo

rumo à reforma tributária



O Senado aprovou na quarta-feira (10) a medida provisória que

aumenta, de 35% para 40%, a margem para o crédito consignado

de servidores públicos ativos e inativos, militares e aposentados e

pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A medida vale até o fim de 2021 e, como já passou pela Câmara dos

Deputados, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O crédito consignado é descontado diretamente do contracheque

da pessoa que tomar o empréstimo. A modalidade geralmente

apresenta algumas das menores taxas de juros do mercado por

conta do baixo risco de inadimplência.

Do percentual de 40%, 5% do valor das aposentadorias podem ser

usados somente em operações com cartão de crédito. Os demais

35% podem ser utilizados livremente em empréstimos,

financiamentos e operações de arredamento mercantil.

Aprovada MP que eleva margem

do crédito consignado de

servidores



Reunidos na 24ª Reunião Extraordinária do Comsefaz, os

secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal

conseguiram avanços significativos no entendimento sobre

renovação de convênios e outros assuntos federativos e pautas

legislativas de interesse dos estados. A reunião foi realizada por

videoconferência, com a participação de secretários, secretários-

adjuntos, técnicos das Fazendas estaduais e assessores do

Comsefaz. Os convênios de isenção fiscal colocados em discussão

foram submetidos ao Confaz na sexta-feira (12).

Também foram discutidos projetos legislativos e a manifestação

dos estados sobre temas em discussão no Congresso, dentre

outras matérias federativas. Há dois temas em discussão para

serem encaminhados no Congresso. Um é o anteprojeto de lei

complementar que trata da regulamentação da cobrança da

diferença de alíquota (Difal) do ICMS.

O outro é o anteprojeto de lei do ITCMD, que trata da tributação de

patrimônio e tem por objetivo corrigir distorções na legislação que

impõem substanciais perdas tributárias para os entes federativos.

O encontro deliberou ainda sobre a Lei Complementar nº 178/2021,

que estabelece o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) e

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PATF).

Os estados vão encaminhar manifestação à Secretaria do Tesouro

Nacional sobre os programas. A 24ª Reunião Extraordinária debateu

ainda sobre os Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) e o projeto

de lei 6093/19, iniciativa do Governo Federal que institui o

documento único de transporte (DT-e), além de acordo de

cooperação técnica com a ANP (Agência Nacional de Petróleo) para

compartilhamento de informações entre estados e o órgão.

Secretários discutem convênios

e pautas federativas



Após uma primeira análise pela Consultoria Legislativa, planilhas

com as sugestões de mudanças e manutenções relacionadas aos

5.347 decretos publicados de 1979 a 1989 foram encaminhadas

às secretarias estaduais, que terão 30 dias para acatar ou sugerir

novas alterações.

Em uma videoconferência na sexta-feira (12), a consultora

legislativa Ana Carolina Ali Garcia, que coordena a comissão

Revoga-MS, esclareceu dúvidas e explicou a importância do

trabalho e dessa fase de avaliação.

“Enviamos as planilhas dos mais de 5 mil decretos analisados nesta

1ª etapa, já com as alterações sugeridas pela Consultoria

Legislativa sobre a revogação total, parcial ou manutenção e a

justificativa. O objetivo é melhorar o ambiente normativo,

desburocratizar, combater o excesso de normas, muitas delas em

desuso, e criar um ambiente de mais segurança ao setor produtivo”,

disse Ana Carolina.

Desde novembro de 2020, a Consultoria Legislativa está debruçada

nessa tarefa. E em fevereiro deste ano, o governador oficializou a

criação da comissão Revoga-MS. Ao todo, serão analisados 14.410

decretos estaduais em vigor desde a criação de Mato Grosso do

Sul. O trabalho vai ser realizado em quatro etapas, cada uma delas

avaliando uma década de decretos.

Revoga-MS: 
Secretarias analisam decretos

da época de criação do Estado



Os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul

que receberam diárias no ano de 2020 e os servidores que

possuem desconto de pensão em folha de pagamento que já

efetuaram a emissão do Informe de Rendimentos antes de

04/03/2021, solicitamos que efetuem nova emissão, considerando

que foram efetivados ajustes.

Atenciosamente,

Superintendência de Gestão da Folha de Pagamento/SAD-MS

Informe de rendimentos:

comunicado importante



Mato Grosso do Sul passa a ter toque de recolher das 20h às 5h a

partir de domingo (14) nos 79 municípios. A circulação de pessoas

e veículos nesse horário - salvo em razão de trabalho, emergência

médica ou urgência inadiável - fica proibida.

O colapso da saúde, com 106% de ocupação de leitos de UTI na

macrorregião de Campo Grande e superlotação no interior do

Estado, levou o governador Reinaldo Azambuja a decretar duras

medidas para tentar conter o pior momento da pandemia de Covid-

19 em MS, com mais de 3,5 mil mortes e média diária de quase mil

contaminações. O novo horário do toque de recolher tem validade

de 14 dias, ou seja, segue de 14 a 27 de março, quando será
reavaliada a situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso

do Sul.

Toque de recolher será das 20h

às 5h a partir de domingo



Durante o horário do toque de recolher, somente poderão funcionar

os serviços de saúde, transporte, alimentação por meio de delivery,

farmácias e drogarias, funerárias, postos de gasolina e indústrias.

Aos sábados e domingos, os serviços que não são classificados

como de natureza essencial terão regime especial de

funcionamento. Só poderão abrir e atender o público entre 5 e 16
horas.

Durante os horários e dias de funcionamento das atividades e

serviços autorizados, os estabelecimentos deverão funcionar com

limite máximo de 50% de sua capacidade instalada, respeitando o

distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas

presentes no local. Em razão do alto risco de contaminação, fica

proibida realização de eventos, reuniões, shows e festividades em

clubes, salões e afins em locais onde o espaço físico não permita o

respeito às regras de biossegurança.

Supermercados - Em supermercados e estabelecimentos similares,

com exceção de lojas de conveniência, passam a ser proibidos o

consumo de comidas e bebidas e o acesso simultâneo de mais de

uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que for

necessário acompanhamento especial.

Órgãos públicos - Para órgãos e entidades públicas estaduais a

recomendação é de adoção, de forma excepcional, do teletrabalho,

mas caberá ao dirigente máximo das pastas editar ato de

regulamentação a aplicação e alcance desse regime.

Hospitais - O decreto suspendeu também as cirurgias eletivas

pelos hospitais das redes pública estadual e contratualizada. No

entanto, estão permitidas as que já haviam sido agendadas,

assim como as cardíacas, oncológicas e aquelas que, mesmo sendo

eletivas, possam causar danos permanentes aos pacientes caso

não sejam realizadas durante o período de suspensão.



O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul ao longo deste fim de

semana. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)

estima tempo seco e baixa concentração de chuva para o Estado.

No domingo (14) são esperadas pancadas de chuva nos setores

norte e nordeste do Estado.

Os índices de umidade relativa do ar no fim de semana ficarão

baixos durante a tarde com picos de 35%. A recomendação é beber

bastante líquido. Já as temperaturas poderão variar entre 15°C a

38°C.

Nesta sexta-feira (12) o sol predominou e o tempo fica claro em

todo Estado. A expectativa de chuva é baixa. Os índices de umidade

relativa do ar podem variar entre 90% a 30% ao longo do dia.

Espera-se vento fraco a moderado em todo Estado.

O dia terá uma grande amplitude térmica podendo registrar mínima

de 18°C e máxima de 37°C no Estado. Para a Capital a variação está
estimada em 22°C a 32°C.

Último fim de semana do verão

será de calor e tempo seco



Desejamos a todos um

excelente final de semana.

@sindifiscoms Sindifisco-MS

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