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A partir desta segunda-feira (01.02), as redes sociais do Sindifisco-

MS estarão ativas. Uma nova fase, para conectar os ideais e a

missão do Fisco Estadual com a sociedade. A inciativa aproveita

também para lançar o selo comemorativo dos 30 anos do nosso

sindicato.

Siga! Comente! Compartilhe! 

Aguardamos vocês no nosso Instagram e Facebook.

Sindifisco-MS lança Redes

Sociais e selo dos 30 anos 

@sindifiscoms Sindifisco-MS



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

Ronaldo Vielmo, participaram de entrevista na rádio 95 FM,

programa Joel Silva para tratar de assuntos ligados à categoria.

Durante o bate-papo, os dirigentes falaram sobre a situação fiscal

do Estado, Reforma Tributária, Administrativa, PEC Emergencial,

entre outros assuntos. A entrevista completa pode ser assistida a

partir do minuto 45’, no endereço:

 https://youtu.be/b6GasGfB2Sk .

Presidente fala sobre tributos e

mobilização política na 95 FM

https://youtu.be/b6GasGfB2Sk%20.
https://youtu.be/b6GasGfB2Sk


O 2º Vice-Presidente, Warley Braga Hildebrand, e o Diretor

Tesoureiro, Ronaldo Vielmo, do Sindifisco-MS, participaram da

aquisição da nova sede da Fenafisco e trataram de outros assuntos

pertinentes à categoria. As ações são parte da 206ª Reunião

Extraordinária do Conselho Deliberativo da federação, que reuniu

dirigentes do Fisco de todo o Brasil na quinta-feira (28), por meio de

videoconferência.

Para o presidente da federação, Charles Alcantara, esta foi uma

decisão histórica, pois a Fenafisco, com a trajetória que possui e o

trabalho que exerce, merece ter uma sede própria, o que será um

benefício, em todos os aspectos, para a longa caminhada que ainda

tem pela frente.

Nesta primeira reunião do ano, os dirigentes aproveitaram para

expor a situação política e econômica dos seus estados frente aos

desdobramentos da pandemia, avaliar os desafios que se avistam,

definir ações conjuntas em defesa do Fisco e do serviço público,

delinear um plano de ação política para enfrentar a reforma

administrativa e a PEC Emergencial, além de estratégias de

mobilização no parlamento, para articular ações em prol da Reforma

Tributária Solidária, a exemplo do manifesto que será entregue no

Congresso Nacional, no início de fevereiro.

Foram discutidas ainda as frentes de trabalho em andamento em

cada sindicato, voltadas para o fortalecimento da classe fiscal,

reposição salarial, competência de gestão da dívida ativa estadual,

entre outros pontos. 

Sindifisco-MS participa de CD

para compra da nova sede da

Fenafisco



Carta assinada por 18 secretários estaduais de Fazenda, entre

eles, o de Mato Grosso do Sul, Felipe Mattos, pede adoção de

medidas urgentes contra a segunda onda da covid-19 no Brasil. No

documento destinado ao Congresso Nacional, eles pedem a

prorrogação do estado de calamidade pública e do orçamento de

guerra, além de uma nova rodada de auxílio emergencial às famílias

necessitadas.

Conforme matéria divulgada pelo Estadão, a justificativa é que a

crise sanitária está longe do fim e não há definição do calendário de

imunização da população. O País ainda não garantiu sequer todas as

doses necessárias para imunizar os integrantes do grupo de risco.

Secretários de Fazenda pedem

medidas contra a segunda onda

da covid



O Refis do ICMS da Pandemia ampliou o prazo para adesão e

pagamento. Assim os contribuintes que possuem débitos com o

Fisco Estadual relacionados ao ICMS e ao ITCD têm até o dia 26 de

fevereiro para aderir e efetuar o pagamento da primeira parcela. 

Podem ser renegociadas dívidas vencidas até 31 de julho de 2020,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os

espontaneamente denunciados pelo sujeito passivo, ou ainda, em

discussão administrativa ou judicial, podem ser liquidados nas

formas excepcionais previstas na Lei Estadual Nº 5.625, de 17 de

dezembro de 2020.

Conforme o Secretário de Fazenda, Felipe Mattos, essa edição do

Refis foi autorizada pelo Confaz com o objetivo de ajudar a

recuperação da arrecadação afetada pela pandemia. O

parcelamento, em geral, é uma modalidade de pagamento

concedida com o objetivo de tornar a quitação de dívidas com o

Estado um pouco mais atrativa para o contribuinte.

Prorrogado: Refis da pandemia

segue até o dia 26 de fevereiro



A Secretaria Estadual de Fazenda publicou no Diário Oficial desta

quinta-feira (28) a Resolução/Sefaz nº 3.138, de 26 de janeiro de

2021, que torna público o quadro demonstrativo dos componentes

do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo

ao sexto bimestre de 2020. 

O RREO é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal e

deve ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada

bimestre. Está previsto na Constituição no § 3o do art. 165 e

abrange todos os Poderes e o Ministério Público.

A edição nº 10.391 do DOEMS traz os dados completos que podem

ser acessados a partir da página dez. Estão publicados, juntamente

com a Resolução, os Quadros Demonstrativos correspondentes ao

Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao sexto

bimestre de 2020. Assina o Secretário de Estado de Fazenda,

Felipe Mattos. 

Sefaz-MS publica relatório

resumido de execução

orçamentária



O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul,

deputado Paulo Corrêa, assumiu o comando do Governo do Estado

na terça-feira (26) em ato na Governadoria. Ele tomou posse como

governador em exercício devido às férias do governador Reinaldo

Azambuja e ao afastamento do vice-governador Murilo Zauith,

diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (21). 

Paulo Corrêa ficará à frente do Governo do Estado por cinco dias,

entre 26 e 30 de janeiro. “É uma questão constitucional. Depois do

governador e do vice-governador, assume o presidente da

Assembleia. Nesse tempo, procuraremos cumprir a agenda de

trabalho já organizada pelo governador Reinaldo Azambuja”,

explicou Paulo Corrêa.

Paulo Corrêa assume como

governador em exercício de MS



O governo do Estado através de parceria com o BNDES estuda a

privatização de cinco parques ecológicos estaduais. A pesquisa

deve ser concluída até a metade de 2021, quando será decidido o

futuro dos locais. A princípio, está prevista a concessão do Parque

Estadual Várzeas do Rio Ivinhema, Parque Estadual Nascentes do

Rio Taquari, Parque Estadual do Prosa, Parque das Nações

Indígenas e o Monumento Natural Gruta do Lago Azul, em Bonito.

Também serão avaliados o Parque Nacional da Serra da Bodoquena,

que é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBio) e entrou na discussão o Parque Estadual do

Pantanal de Rio Negro, que passará por estudo através do

Ministério do Turismo.

O contrato entre governo e BNDES foi publicado no dia 30 de

dezembro, apresentando como objetivo a prestação de serviços de

apoio, avaliação, estruturação e implementação de projetos

visando à concessão dos serviços públicos ou de uso de bem

público, com delegação de serviços de apoio à visitação,

revitalização, modernização e manutenção dos serviços turísticos

nas unidades.

BNDES prepara a privatização

de 5 parques no Estado



A reforma administrativa estará no centro dos debates do

Congresso no primeiro semestre. Essa é a expectativa entre os

parlamentares - e a vontade da equipe econômica do governo

federal, que aponta essa proposta e a PEC Emergencial (186/19)

como pontos essenciais para o controle de despesas públicas. 

Ainda que os discursos de Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-

SP), principais candidatos à presidência da Câmara dos Deputados,

sejam diferentes, tudo caminha nesse sentido.

Candidato do presidente Jair Bolsonaro, Lira já disse que a reforma

(PEC 32) será prioridade, assim como o orçamento deste ano e a

PEC 186. Nome do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual chefe da

Casa Legislativa, Baleia Rossi, declarou ontem que o avanço do

projeto dependerá do envolvimento público de Bolsonaro.

A proposta extingue a estabilidade de futuros servidores públicos,

dá fim a benefícios previstos em regimes jurídicos de funcionários

públicos de diversos estados e municípios, como licença-prêmio,

triênio, quinquênio, férias acima de 30 dias (para o Ministério

Público e Judiciário), entre outros itens.

Reforma administrativa estará

no centro dos debates



O presidente Jair Bolsonaro reuniu-se na manhã de quarta-feira com

deputados do PSL, em um café da manhã no Palácio da Alvorada e,

na saída, afirmou que espera "participar e influir" na eleição para a

presidência da Câmara. A bancada do PSL tem sido alvo de disputa

entre as duas principais candidaturas: dos deputados Arthur Lira

(PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP).

O café da manhã não constava na agenda oficial de Bolsonaro. De

acordo com o presidente, participaram 30 deputados. O ministro da

Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também estava

presente.

Bolsonaro diz que espera

influenciar na eleição na Câmara



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

acusou na quarta-feira o governo Jair Bolsonaro de prometer R$ 20
bilhões em emendas parlamentares em troca de votos para eleição

na Câmara dos Deputados. Em meio a uma crise no próprio partido,

o DEM, cuja bancada está dividida, ele disse que o candidato

apoiado pelo Palácio do Planalto, Arthur Lira (PP-AL), terá
dificuldades de cumprir essa promessa, já que seria um valor

inexequível para o Orçamento previsto para 2021.

— Pela conta que eu fiz, e pelo orçamento que nós teremos para

2021, pelo que eu já vi que o governo está prometendo junto com o

seu candidato, vai dar pelo menos uns R$ 20 bilhões de emendas

extraorçamentárias. Eu quero saber em que orçamento para o ano

de 2021, com todo o problema do teto de gastos, (terá espaço).

(Como) eles poderão cumprir, se vitoriosos, essa promessa? —

questionou Maia.

Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara se referia à verba

que é paga por ministérios a municípios, cujo montante é indicado

por parlamentares em um cadastro. O governo já usou esse tipo de

repasse durante negociações para aprovação de matérias no

Congresso. Maia apoia a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP).

Maia acusa governo de

prometer R$ 20 bi por votos na

Câmara



O Brasil deixa de arrecadar mais de R$ 417 bilhões por ano com

impostos, devido às sonegações de empresas. Um levantamento

feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)

mostra que o faturamento não declarado pelas empresas é de R$

2,33 trilhões por ano. As cifras foram calculadas com base nos

autos de infrações emitidos pelos fiscos federal, estaduais e

municipais.

Segundo o levantamento, o ICMS foi o imposto mais sonegado em

2018. Já em 2019, a sonegação do imposto de renda superou o

ICMS. O IBPT descobriu que 47% das empresas de pequeno porte

sonegam imposto. Já a taxa entre as empresas médias é de 31% e

entre as de grande porte é de 16%.

Ao mesmo tempo, os valores sonegados são maiores no setor

industrial, seguido pelas empresas de serviços financeiros e pelas

empresas de prestação de serviços. O comércio ocupa a quarta

posição. Mas se for considerarmos apenas o ICMS, o setor do

comércio é o que mais sonega, seguido das empresas industriais e

das prestadoras de serviços.

O mês de novembro concentra a maior quantidade de autos de

infração. Isso porque é o mês da Black Friday, quando há aumento

no volume de vendas, tanto por ocasião da promoção quanto pelas

vendas de fim de ano.

Esses valores, no entanto, são uma estimativa. A sonegação total

pode maior do que a calculada. Isso porque os fiscos não

conseguem autuar todos que sonegam. Existe ainda o outro lado da

moeda, dos autos de infração extintos ao longo do processo.

Segundo o levantamento, 65,49% do que foi sonegado foi

efetivamente autuado.

Brasil perde R$ 417 bi por ano

com sonegação de impostos



Ataques cibernéticos têm se tornando mais comuns. O mais

recente deles pode ter sido o maior roubo de informações da

história do Brasil, segundo especialistas. E os impactos podem

durar anos. Mais de 220 milhões de brasileiros tiveram dados

pessoais vazados, incluindo CPF, data de nascimento e nome

completo. 

O número de pessoas expostas é maior do que população brasileira,

o que indica que pode incluir informações de pessoas que já
morreram e CPFs inativos. O vazamento também teria exposto

informações detalhadas sobre 104 milhões de veículos e dados de

40 milhões de empresas, como CNPJ, razão social, nome fantasia e

data de fundação. Ainda não é possível saber a origem, mas há
indícios de que as informações pertençam à base de dados do

Serasa. 

Para especialistas, nesse caso, pouco pode ser feito: só a partir de

agosto deste ano, a LGPD vai prever penalizações para este tipo de

vazamento, que vão desde sanções administrativas a multas de

até R$ 50 milhões por infração para as companhias responsáveis.

Mas do lado das empresas, a saída é investir em segurança de

dados ou criar bases descentralizadas.

Vazamento de 220 milhões de

CPFs pode ser maior do Brasil



Os dirigentes da Fenafisco, Celso Malhani e Glauco Honório,

acompanhados pelo vice-presidente de Assuntos Tributários da

Anfip, Cesar Roxo Machado, e representantes do Sinafresp, se

reuniram no último dia 20 de janeiro, em São Paulo, para dar

andamento às negociações junto ao departamento de eventos do

hotel onde será realizado a 2ª edição do Fórum Internacional

Tributário (FIT).

O evento, previsto para acontecer nas modalidades presencial e

on-line, será conjugado com a tradicional Plenária Nacional do Fisco

Estadual – Plenafisco e tem como objetivo reunir especialistas em

tributação e economia dos países latino-americanos para, além de

promover discussões sobre temas que permeiam a conjuntura

econômica, abordar mecanismos para o fortalecimento da

Administração Tributária e políticas para a promoção de justiça

fiscal em países periféricos.

Segundo os organizadores, a 2ª edição do FIT, além de representar

uma oportunidade para o intercâmbio de experiências

internacionais, promove o debate de temas que desafiam o

cotidiano tributário, instrumentalizando melhor a defesa e

valorização da Administração Tributária, e consolida a parceria

entre a Fenafisco e ANFIP, em projetos afetos à classe fiscal. 

Preparativos para o FIT 2021

avançam



Em meio à pandemia, o endividamento das famílias brasileiras bateu

recorde em outubro do ano passado. Dados divulgados na quinta-

feira (28.01) pelo Banco Central mostram que, naquele mês, o

endividamento chegou a 50,3%. Este é o maior porcentual da série

histórica, iniciada em 2005.

O porcentual reflete o saldo das dívidas bancárias das famílias em

relação à renda acumulada em 12 meses. Entram na conta todas as

dívidas com bancos, incluindo as de financiamento imobiliário. Ao

avaliar o endividamento recorde, o chefe do Departamento de

Estatísticas do BC, Fernando Rocha, afirmou que os 50,3% não são

"um indicativo de que agora teremos problemas". "Mas (o dado) tem

que ser olhado por bancos e famílias", ponderou. Conforme o BC, o

endividamento das famílias sem considerar financiamentos

imobiliários atingiu 29,3% em outubro.

Em meio à pandemia,

endividamento das famílias

bate recorde



Relatório divulgado na 5ª feira (28.01) pelo BEA (Escritório Oficial

de Estatísticas norte-americano) do Departamento de Comércio

dos Estados Unidos anunciou que a economia do país encolheu

3,5% em 2020. É o pior resultado desde 1946, após o fim da 2ª
Guerra Mundial. 

Alguns dos principais motivos para o BEA para a queda no PIB norte-

americano foi a queda no consumo em todo o país durante a

pandemia em todas as 15 categorias acompanhadas pelo governo.

No entanto, fechamento de serviços de alimentação, de hotelaria,

de saúde não emergencial e de lazer é citado como uma das

principais causas para o encolhimento da economia. 

Outro problema identificado na análise do órgão federal foi a

diminuição, ainda que parcial, das relações de comércio entre

países. Com a pandemia, o volume de exportações diminuiu, assim

como o fluxo de capital para investimentos privados, negócios não

residenciais e em gastos de governos locais. 

Com esse cenário, o 2º trimestre da economia dos EUA caiu 31,4%.

Assim, nem mesmo o investimento de US$ 2,2 trilhões que o

governo fez no início da pandemia e que ajudou o 3º trimestre a ter

uma recuperação de 33.4% e 4º apresentar um crescimento

modesto de 4% ajudasse no PIB do ano.

Economia dos EUA encolhe 3,5%

em 2020, pior resultado desde

1946



A economista Janet Yellen foi confirmada na última segunda-feira

(25) pelo Senado para se tornar a primeira mulher secretária do

Tesouro dos Estados Unidos. O placar de votação no Senado foi de

84 a favor e 15 contra. Yellen, de 74 anos, foi a primeira mulher a

ser presidente do Federal Reserve e também a primeira mulher a

chefiar o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca.

A chefe do Departamento do Tesouro é a maior autoridade da

política fiscal dos EUA, ou seja, quem toma as decisões a respeito

dos gastos governamentais do país. Ela tem papel-chave na

elaboração da política econômica do presidente democrata Joe

Biden em meio à pandemia de Covid-19, incluindo o pacote de

estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão destinado a acelerar a

recuperação do país.

Yellen é a primeira mulher

secretária do Tesouro dos EUA



Após criarem um sindicato nos EUA, os funcionários do Google

estão se reunindo para formar uma aliança sindical global. Chamada

de Alpha Global, é composta por 13 sindicatos diferentes que

representam trabalhadores em 10 países.

O grupo é afiliado ao UNI Global Union, uma federação sindical que

representa mais de 20 milhões de trabalhadores, incluindo os da

Amazon. Essa coalizão é mais um sinal de que a sindicalização no

setor de tecnologia, que sempre resistiu a organizar sua força de

trabalho, está se acelerando e se for bem-sucedida, pode se tornar

um modelo para funcionários de outras big techs.

Funcionários do Google vão

formar aliança sindical global



O Sindifisco-MS publicou na imprensa uma nota em apoio à
candidatura de Simone Tebet à Presidência do Senado. Leia o

documento na íntegra:

O SINDIFISCO/MS – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita

Estadual de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Diretoria

Executiva, expressa publicamente o seu apoio à inovadora

candidatura da Senadora SIMONE TEBET à Presidência do Senado

Federal, inovação esta muito mais por ser ela uma praticante da

democracia como modo de vida, que faz todo dia a escolha

consciente de manter a conversação pacífica incansável a serviço

dos consensos possíveis, do que por ser, surpreendentemente, a

primeira mulher a sequer postular até hoje esse cargo tão crucial

para os rumos do País.

Auditores Fiscais apoiam

Simone à Presidência do

Senado



Inobstante não ser usual ou recomendando que uma entidade

representativa de categoria profissional se pronuncie em disputas

políticas ou partidárias, o momento atual, que passa longe da

normalidade, nos impõe que tomemos decisões e nos

pronunciemos em situações que afetem a qualidade da nossa

Democracia e interfiram, direta ou indiretamente, no processo

decisório da República.

Para os servidores públicos, especialmente, os riscos do silêncio

implicam em “vestir a carapuça” indevida de vilões da crise fiscal

que assola o País, assim como a abdicação de exercer cidadania

ativa em hora grave, sem prejuízo do cumprimento estrito e urgente

dos deveres funcionais.

Sabemos que a senadora Simone Tebet representa independência

e autonomia para aquela Casa Legislativa e para o Congresso

Nacional. A sua capacidade de interlocução, o seu dinamismo e o

equilíbrio que lhe é peculiar na condução do seu mandato

parlamentar são garantias de uma gestão exitosa à frente do

Senado Federal.

Por esses motivos e pela urgência de retomar um ciclo de mais

acertos do que desmandos na condução dos assuntos da

Federação, nos comprometemos a pedir votos aos seus pares e a

divulgar esse propósito junto aos demais sindicatos do Fisco

estadual do País.

CLOVES SILVA

Presidente do Sindifisco/MS



Desejamos a todos um

excelente final de semana.
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