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Com o objetivo de defender o serviço público, os trabalhadores do

setor e ampliar o debate sobre os efeitos deletérios previstos pela

PEC Emergencial (186/2019) e Reforma Administrativa (PEC no

32/2020), dirigentes do Fisco estadual e distrital se reuniram em

ambiente virtual, nesta quinta-feira (25), para definir ações contra o

avanço das propostas que desmontam o funcionalismo e fragilizam

a prestação de serviços à população. 

A vice-presidente da Fenafisco, Marlúcia Paixão, coordenou a

videoconferência, que contou com a participação presencial dos

diretores Celso Malhani, Cloves Silva, Francelino Valença e Ricardo

Bertolini, na sede da Federação, em Brasília.

Para frear os avanços dos projetos citados, o Conselho da

Fenafisco deliberou por intensificar o trabalho de mobilização junto

à categoria e outros sindicatos de servidores, promover webinários

para aproximar e esclarecer a classe fiscal do parlamento,

 publicisar as ações empreendidas pela Fenafisco em prol do

serviço público, reforçando o diálogo com os senadores, para

demonstrar os prejuízos das PECs para o Estado brasileiro além de

continuar apresentando contribuições para o aperfeiçoamento dos

projetos.

Leia mais em www.sindifisco-ms.org.br 

CD define plano para enfrentar a

PEC e Reforma Administrativa
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A partir de janeiro de 2021, a alíquota de contribuição previdenciária

de todos os segurados e beneficiários da AGEPREV passou a ser de

14%. Até então, apenas a remuneração ou proventos que excediam

o teto do Regime Geral de Previdência Social, hoje no valor de R$

6.433,57, contribuíam com a alíquota de 14%.

Para os servidores ativos, a alíquota previdenciária incidente sobre

parcela da remuneração inferior ao teto do RGPS, era de 11%, até
31/12/2020. Agora, a alíquota de 14% incide sobre a totalidade da

remuneração, nos termos da Lei Complementar 274/2020, que

promoveu ajustes na Lei 3.150/2005.

Para os aposentados e pensionistas, houve alteração da base de

cálculo, passando a incidir contribuição previdenciária sobre o valor

que excede o salário mínimo vigente — hoje R$ 1.100,00 (um mil e

cem reais). Até 31/12/2020, os aposentados e pensionistas

contribuíam somente com o valor que excedia ao teto do Regime

Geral de Previdência Social.

Ficamos aqui só na questão da alteração da alíquota, pois os

prejuízos são incalculáveis sob outros aspectos, inclusive no tempo

de contribuição, idade e pedágio a ser pago para os que pretendem

se aposentar. Diversas inovações da legislação estão sendo

questionadas judicialmente, principalmente no STF. É o que nos

resta. 

Diretoria do SINDIFISCO-MS

Alíquota de contribuição

previdenciária passa a ser de

14%



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu-se remotamente

na quinta-feira (25) com lideranças do movimento municipalista

para discutir sua pauta prioritária no âmbito do Legislativo. Pacheco

ouviu as reivindicações e defendeu junto aos prefeitos a busca pelo

equilíbrio fiscal e simplificação do sistema tributário para que União,

estados e municípios consigam superar a crise econômica e

assegurar as políticas públicas, principalmente nas áreas da saúde

e da educação.

A pauta de prioridades do movimento municipalista dá destaque à
retomada do auxílio emergencial para a população mais vulnerável e

à prorrogação do decreto de calamidade, enquanto o país ainda

enfrenta a pandemia da covid-19. Também há temas econômicos,

como o parcelamento da dívida previdenciária, o novo Pacto

Federativo e a reforma tributária.

—  Trata-se de uma síntese da pauta de interesse dos municípios e

temos uma responsabilidade enorme em trabalhar essas questões

com a urgência que os temas exigem. Reafirmo a defesa do

federalismo e o fortalecimento dos municípios, buscando o

equilíbrio necessário — disse o presidente do Senado.    

Pacheco conversa com

representantes de municípios e

defende reforma tributária



Reportagem da Veja, publicada nesta 6ª feira (26.fev.2021), revela

insatisfação do ministro Paulo Guedes (Economia) com o

presidente Jair Bolsonaro após o anúncio da troca no comando da

Petrobras, feito em 19 de fevereiro. Suposto diálogo entre os 2
reproduzido pela revista indica que Guedes teria dito que o

presidente estava “ferindo seu general”.

Bolsonaro decidiu substituir o atual presidente da Petrobras,

Roberto Castello Branco, pelo general Joaquim Silva e Luna. O chefe

do Planalto se incomodou com os seguidos reajustes nos preços

dos combustíveis promovidos pela petroleira. Guedes ficou

contrariado, prevendo reação negativa do mercado por suposto

intervencionismo do presidente.

“Na hora em que estou ganhando a batalha, o senhor me dá um tiro”,

falou Guedes ao presidente, que respondeu: “Não estou dando tiro”.

“O mercado está achando que o senhor está me dando um tiro. O

senhor está entrando na política econômica e falou que não iria

entrar”, respondeu Guedes. 

De acordo com a reportagem, Bolsonaro declarou a Guedes que o

presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, não tem

“sensibilidade com os caminhoneiros”. “Do ponto de vista político, o

senhor fuzilou o presidente da Petrobras e vai zerar os impostos

para os caminhoneiros. O senhor tentou uma jogada política. Mas

isso tem um efeito econômico terrível, um preço caríssimo”,

respondeu Guedes a um integrante de sua equipe, Guedes teria

dito: “Era mais barato dar R$ 100 bilhões aos caminhoneiros”.

A revista afirma que ouviu um ministro do governo Bolsonaro que

confirmou desgaste na relação entre o presidente e o ministro da

economia. “Neste momento a relação de Guedes com Bolsonaro é a

mesma daqueles casamentos em que o marido não suporta mais a

voz da mulher e a mulher não suporta mais o ronco do marido. O

desgaste é grande”, declarou à revista.

Revista relata insatisfação de

Guedes com Bolsonaro



O Fórum Nacional das Carreiras de Estado, em carta enviada aos

senadores, pede a supressão de todos os dispositivos que afetam

o funcionalismo e destaca que “é importante observar que a

recriação do auxílio emergencial e a vacinação universal o mais

rápido possível, as emergências atuais, não dependem da

desvinculação de recursos da educação, muito menos da saúde,

para realização da administração tributária, e nem do arrocho

permanente dos servidores”, informa.

“O ano passado demonstrou isso, aqui e no resto do mundo. Hoje, a

discussão nos EUA é de aumento de salários e, na Europa, de

reedição de nova versão do Plano Marshall. Em nosso país, no

entanto, a PEC Emergencial subfinancia ao longo de década as

políticas públicas e congela salários, um equívoco que precisa ser

evitado”, reforça o Fonacate. Tendo em vista uma série de

restrições impostas pela PEC, de acordo com o Fonacate, “na

prática, o Substitutivo aponta para o congelamento de concursos e

salários nominais até 2036, isto é, para o total desmonte do

serviço público”.

Fonacate quer alteração do

substitutivo CCJ à PEC

Emergencial



O  Movimento A Serviço do Brasil criou um abaixo-assinado para

pressionar Parlamentares do Congresso Nacional. Nós acreditamos

em um serviço público de qualidade, capaz de atender à população

e levar saúde, educação e justiça a todos os brasileiros. A reforma

administrativa vai na contramão do futuro que queremos. Em vez de

trazer melhorias, a medida cria brechas para aumentar a corrupção,

prejudica o atendimento aos cidadãos e torna o serviço público

menos ágil.

O Congresso Nacional precisa dizer não à reforma administrativa e

demais medidas que prejudiquem o atendimento à população, como

a PEC Emergencial, que reduz em 25% a jornada no serviço público.

Além de trazer prejuízos, essas medidas não garantem uma

redução de gastos efetivas para o orçamento, já que os cálculos do

Governo Federal seguem em sigilo e não foram compartilhados com

a sociedade.

A reforma administrativa não gera recursos para enfrentar a crise.

Para piorar, ela pode até levar à queda na arrecadação de recursos,

ao sobrecarregar o serviço público e tornar mais lento o processo

de fiscalização de impostos e de combate à corrupção. O efeito é o

contrário: em vez de ajudar a recuperar o país, as medidas agravam

o cenário, em um momento de pandemia e crise econômica em que

o acesso da população aos serviços públicos se torna ainda mais

urgente.

Este é o momento de garantir um atendimento ágil, imparcial e justo

para os brasileiros. Assine a petição!

 Clique aqui para acessar o abaixo assinado

Abaixo assinado: Diga não à

reforma administrativa!

https://www.change.org/p/parlamentares-do-congresso-nacional-digam-n%C3%A3o-%C3%A0-reforma-administrativa-a-proposta-prejudica-o-atendimento-%C3%A0-popula%C3%A7%C3%A3o


Após receber 31.980.146 milhões de declarações de Imposto de

Renda no ano passado, a Receita Federal prevê o recebimento de

mais de 32 milhões de declarações em 2021. Em Mato Grosso do

Sul, o número que foi de 446.883 em 2020 deve saltar para mais de

447 contribuintes neste ano, prevê a Receita.

A entrega da declaração do IPRF (Imposto de Renda de Pessoa

Física) em 2021 começa na próxima segunda-feira (1º) e vai até o

dia 30 de abril, com o prazo se encerrando às 23 horas (horário de

MS) desse dia - como costumeiramente ocorre, a Receita pede que

os contribuintes se antecipem e não deixem para a data-limite.

São obrigados a declarar as pessoas com rendimentos tributáveis

acima dos R$ 28.559,70, somado todo o ano de 2020, e os que

tiveram rendimentos isentos e tributados apenas na fonte são

obrigados a declarar que o valor for superior a R$ 40 mil.

Receita prevê 447 mil

declarações de Imposto de

Renda em MS



Articulação entre o Governo do Estado e o Sinpetro garante aos

consumidores o congelamento da pauta fiscal da gasolina, que é o

preço médio ponderado que serve de referência para a cobrança do

ICMS. Isso vai representar uma economia de R$ 0,15 no preço do

combustível, que só em 2020 teve 19 reajustes autorizados pela

Petrobras.

Durante reunião com dirigentes do Sinpetro, o secretário de

Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo, enfatizou que, como o

reajuste de preços dos combustíveis é definido pela Petrobras,

caso sejam concedidos novos aumentos o Governo do Estado não

tem margem de manobra para adotar medidas que amenizem o

impacto ao consumidor. Num possível cenário de novas

autorizações de majoração dos valores, o secretário disse que será
necessário haver um diálogo com a direção da Petrobras.

“O que o Estado pode fazer para contribuir para ajudar o consumidor

é congelar a pauta fiscal da gasolina, num primeiro momento

durante 15 dias, e depois vamos avaliar os reflexos disso para o

consumidor”, afirmou Sérgio Murilo. Segundo ele, o Sinpetro

solicitou que a pauta fiscal fosse mantida nos próximos 60 dias,

mas essa possibilidade será analisada após a verificação se a

medida repercutiu em benefício do cidadão.

Governo congela PMPF da

gasolina e garante economia ao

consumidor



O Sindifisco-MS participou na tarde de quarta-feira (24) da reunião

do Conselho Geral de Representantes da Unisaúde. Além de tratar

temas referentes aos interesses dos associados, a caixa de

assistência entregou prêmios de reconhecimento por serviços

prestados aos conselheiros, em homenagem aos 20 anos de

atuação da operadora no Estado. 

De acordo com o conselheiro, auditor fiscal Ronaldo Vielmo, foram

tratadas diversas pautas de interesse das categorias, em busca de

uma melhor relação dos estabelecimentos assistências com os

servidores. 

“Entre os assuntos da pauta foram tratados o reembolso de livre

escolha, alterações nos procedimentos odontológicos, bem como

avaliação do Fundo Mútuo e apresentação de resultados da fusão

Sicoob Ipê. É importante destacar a melhora contínua da qualidade

dos serviços prestados nesses 20 anos, com destaque para a

prevenção da saúde e a inclusão atendimentos voltados para a

promoção de qualidade de vida saudável. Com certeza, políticas

assistências que fazem a diferença no nosso dia a dia e das nossas

famílias”, finalizou.

Unisaúde avalia resultados e

entrega prêmio de

reconhecimento



O salário dos servidores do Estado será depositado na próxima

segunda-feira (1º) e estará disponível para saque no dia seguinte.

Serão depositados na folha de fevereiro em torno de R$ 392

milhões, de acordo com a SAD (Secretaria Estadual de

Administração e Desburocratização).

Conforme o governo do Estado, a lista de servidores ativos e

inativos, como aposentados e pensionistas, conta com 78,8 mil

matrículas.

Salário estará disponível para

saque na terça-feira



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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