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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, pontuou que a proposta de

incorporação não possui qualquer impacto financeiro. “O objetivo é
garantir segurança remuneratória à categoria, em especial aos

aposentados”, pontuou.

Representantes da diretoria do

Sindifisco-MS se reuniram com o

Secretário de Estado de Fazenda,

Felipe Mattos, para dar continuidade

as discussões sobre a incorporação

de produtividade fiscal.



O Sindifisco-MS participou na manhã de quinta-feira (29) da reunião

do Conselho Geral de Representantes da Unisaúde. Além de tratar

temas referentes aos interesses dos associados, a pauta da caixa

de assistência do dia foi a nova ferramenta via WhatsApp,

contribuição patronal, entre outros.

De acordo com o conselheiro, auditor fiscal Ronaldo Vielmo, a busca

pelo aperfeiçoamento é constante e sempre pensando em uma

melhor relação dos estabelecimentos assistências com os

servidores. “É importante destacar a melhora contínua da qualidade

dos serviços prestados nesses 20 anos de Unisaude, com destaque

para a prevenção 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.

Reunião com Unisaúde trata sobre nova

ferramenta e contribuição patronal



O Sindifisco-MS participou na quinta feira (29.04) da 74ª Reunião

Ordinária do Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco

Estadual e Distrital- Fenafisco para tratar, entre outros assuntos, do

plano de ação política. O encontro foi realizado por meio de

videoconferência.

Durante a reunião ordinária houve a leitura e aprovação da Ata 207ª
RECD. Foi apresentado aos participantes o Atlas Dívida Ativa

Tributária dos Estados e DF e tratado a respeito da alteração de

endereço da sede da Fenafisco, Reforma Administrativa, Reforma

Tributária,, além da FIT/Plenafisco e Conafisco Extraordinário.

Conselho Deliberativo da

Fenafisco trata sobre Plano

de Ação Política



O líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse em

sessão da Casa nesta 5ª feira (29.abr.2021) que a reforma

tributária deverá ser discutida de forma fatiada, começando pela

fusão de PIS e Cofins. Lira deu até 3 de maio para o relator da

reforma, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentar a 1ª versão do texto.

“Quanto à reforma tributária, o presidente Arthur Lira, junto com o

ministro Paulo Guedes e as lideranças da Câmara decidiram que

será votada de forma fatiada, provavelmente em quatro etapas,

começando pela CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços, que é
a fusão do PIS/Cofins”, declarou Barros.

O PIS é o Programa de Integração Social e a Cofins a Contribuição

para Financiamento da Seguridade Social. Depois do discurso,

Barros disse em sua conta no Twitter que o fatiamento ainda

depende de consultas a congressistas envolvidos no debate, como

Aguinaldo.

Líder do Governo: reforma deve

começar com fusão de PIS e

Cofins



O 1º vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), disse na

5ª feira (29.abr.2021) que, para ele, “simplesmente unificar” o PIS

(Programa de Integração Social) e o Cofins (Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social) aumentará a carga tributária

“e terá efeito mínimo na simplificação”.

Mais cedo, o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), disse que a

reforma tributária deveria começar pela unificação dos 2 tributos.

Na última 2ª feira (26.abr.2021), o ministro da Economia, Paulo

Guedes, defendeu que a reforma tributária seja aprovada em 4
fases.

A proposta é que a mudança no sistema de impostos seja aprovada

começando pelo IVA dual – transforma o PIS/Cofins num imposto

sobre valor adicionado e permite a adesão de Estados ao sistema

de maneira voluntária. Na sequência, seriam feitas alterações no IPI

(Imposto sobre Produtos Industrializados) e nos impostos

seletivos, no Imposto de Renda de empresas e dividendos e, por

fim, a criação de um passaporte tributário.

“Simplesmente unificar PIS e Cofins

aumenta impostos”, diz Ramos



A proposta de reforma administrativa do governo federal (PEC 32/20)

voltou a dividir opiniões em audiência pública da Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na quinta-

feira (29). Representantes de servidores públicos apontaram riscos,

como aumento do tráfico de influência e cooptação. Por outro lado,

Paulo Uebel, ex-secretário especial de Desburocratização do

Ministério da Economia, afirmou que o texto vai acabar com privilégios

e garantir eficiência aos órgãos públicos.

Uebel citou, por exemplo, os altos gastos com a área meio e um

sistema engessado que precarizou a capacidade de o Estado fazer

investimentos. “Os servidores levam a culpa, mas a culpa não é deles,

é do sistema. Sistema engessado, sistema atrasado. Sistema que não

existe mais nos países desenvolvidos, que já fizeram as suas

reformas”, disse. Para o ex-secretário, há excesso de privilégios para

os servidores públicos e isso faz com que os cidadãos não confiem

nas instituições brasileiras.

Para o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas

de Estado, Rudinei Marques, a proposta não traz economia, mas adota

discurso panfletário. Entre os pontos considerados problemáticos por

ele estão “a fragilização da estabilidade do servidor público e a

precarização das relações de trabalho”.

“O texto atinge todos os servidores em pontos como perda de cargo

público por decisão de órgão colegiado em vez de trânsito em julgado;

possibilidade de redução de jornada com redução salarial; criação de

cargos de liderança por indicação política, que hoje são ocupados por

servidores”, afirmou.

Representantes de servidores

apontam riscos da reforma

administrativa



O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem defendido em

conversas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

(PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que a reforma

tributária seja aprovada em 4 fases.

A proposta é que a mudança no sistema de impostos seja aprovada

começando pelo IVA dual. Na sequência, seriam feitas alterações

no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e nos impostos

seletivos, no Imposto de Renda de empresas e dividendos e, por

fim, a criação de um passaporte tributário.

Guedes quer aprovar

reforma tributária em 4

fases, priorizando IVA dual



Eis a ordem e as principais medidas de cada uma das fases:

IVA dual – transforma o PIS/Cofins num imposto sobre valor

adicionado e permite a adesão de Estados ao sistema de maneira

voluntária. O problema é saber qual será a alíquota que os Estados

vão querer cobrar. Começaram falando em 30%. Hoje, admitem

25%. “Teria de baixar para 20%, e desonerando os serviços”, diz

Guedes;

IPI e impostos seletivos – nessa 2ª fase seriam revistas essas

taxações específicas, que mudam a cara de como a indústria

funciona, pois muitas isenções teriam de ser revogadas;

IR de empresas e dividendos – quando chegar nesse tópico, o

imposto para pessoas jurídicas seria reduzido e os dividendos

passariam a ser tributados. “Empresa paga até 39% de imposto e

os ricos, os donos dos negócios, não pagam nada sobre os

dividendos. Isso tem de ser invertido”, explica Guedes;

Passaporte tributário – permitir regularização de impostos não

recolhidos, uma espécie de “novo Refis”. Outro programa de

repatriação de dinheiro de brasileiros no exterior. Autorizar corrigir

valor de bens declarados mediante pagamento de taxa.



O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da Oposição

na Câmara dos Deputados, disse em entrevista ao Poder360, na 5ª
feira (29.abr.2021), que a oposição vai apoiar a reforma tributária

no Congresso Nacional. O texto inicial da proposta deve ser

apresentado na 2ª feira (3.mai.2021), de acordo com o presidente

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo Molon, o apoio está condicionado a uma proposta de

reforma mais ampla. “Caso queiram aprovar uma reforma apenas

que simplifique, vamos dizer que é importante, mas que não basta“,

afirma. Ele argumenta que a oposição vai defender 3 pontos na

reforma: simplificação, redistribuição e incentivo à atividade

sustentável.

O deputado diz que o país precisa passar por uma reforma que

simplifique impostos, faça justiça social, onde quem ganha mais,

pague mais e quem ganhe menos, pague menos e também realizar

uma reforma “verde“, cobrando menos de quem produz com energia

limpa e mais de quem produz com energia poluente.

Oposição vai apoiar reforma

tributária, diz Alessandro Molon



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos

Deputados aprovou na quarta-feira (28) um convite ao ministro da

Economia, Paulo Guedes, para discutir a proposta de reforma

administrativa.

O governo enviou o texto à Câmara em setembro de 2020. A

proposta de Emenda à Constituição (PEC) está em discussão na

CCJ e, depois de analisada, seguirá para uma comissão especial e,

na sequência, para o plenário. 

O requerimento aprovado pela CCJ foi apresentado pelo deputado

Rui Falcão (PT-SP), ex-presidente do PT, e, inicialmente, previa a

convocação de Guedes, o que obrigaria o ministro a comparecer a

uma sessão. A oposição, no entanto, fechou acordo com a base

aliada do governo e com a presidente da comissão, Bia Kicis (PSL-

DF), e transformou a convocação em convite, o que torna

facultativa a presença do ministro.

Guedes vai à CCJ discutir

reforma administrativa



Estados têm melhor resultado

no 1º bimestre, com aumento de

receitas

A maior parte dos Estados apresentou crescimento na arrecadação

nos dois primeiros meses de 2021, em comparação com igual

período do ano anterior, segundo dados do Relatório Resumido de

Execução Orçamentária (RREO) com foco nas unidades da

Federação, divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria do

Tesouro Nacional. Com isso, o resultado da execução orçamentária

no período foi melhor do que aquele visto em 2020. 

Entretanto, os Estados acumulam despesas a pagar em volumes

elevados. De acordo com dados do RREO, apenas três Estados – Rio

de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo – apresentaram

queda na arrecadação no período. Nos três casos, a redução foi de

2%. Os demais obtiveram crescimento na faixa dos 10%, com

Sergipe e Acre registrando os maiores avanços: 17% nos dois

casos.

Os números do RREO mostram que o grosso da despesa dos

Estados é com o pagamento dos próprios funcionários. No Rio

Grande do Sul, os gastos com pessoal e encargos consumiram 73%

das receitas no período. No Mato Grosso do Sul, foram 67%.

Essas são as maiores taxas observadas. As menores estão em

Roraima (33%) e Maranhão (36%).



O Brasil registrou 14,4 milhões de desempregados no trimestre

encerrado em fevereiro de 2021 (dezembro, janeiro e fevereiro),

recorde para a série histórica, iniciada em 2012. A marca

representa uma alta de 2,9% (mais 400 mil pessoas desocupadas)

ante o trimestre anterior, de setembro a novembro de 2020 (14,0

milhões de pessoas).

Os dados foram divulgados na 6ª feira pelo IBGE . A taxa de

desocupação atingiu 14,4%, ficando estável frente ao trimestre de

setembro a novembro de 2020 (14,1%) e com alta de 2,7 pontos

percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel de 2020

(11,6%). A população ocupada (85,9 milhões de pessoas) ficou

estável em relação ao trimestre móvel anterior e caiu 8,3%, (menos

7,8 milhões de pessoas) frente ao mesmo trimestre de 2020.

O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na

população em idade de trabalhar) chegou a 48,6%, ficando estável

frente ao trimestre móvel anterior (48,6%) e recuando 5,9 p.p. em

relação a igual trimestre do ano anterior (54,5%). A população

subutilizada (32,6 milhões de pessoas) ficou estável frente ao

trimestre móvel anterior e cresceu 21,9% (mais 5,9 milhões de

pessoas) em relação a igual trimestre de 2020.

A população fora da força de trabalho (76,4 milhões de pessoas)

ficou estável ante o trimestre anterior e cresceu 15,9% (10,5

milhões de pessoas) frente a igual trimestre de 2020. A população

desalentada (6,0 milhões de pessoas) é recorde da série histórica,

ficando estável frente ao trimestre móvel anterior e crescendo

26,8% ante o mesmo período de 2020. O percentual de

desalentados na força de trabalho ou desalentada (5,6%) ficou

estável frente ao trimestre móvel anterior e subiu 1,4 p.p. ante o

mesmo período de 2020 (4,2%).

Desemprego bate recorde e

atinge 14,4 milhões de brasileiros



Se você tem o costume de não informar o CPF (Cadastro de

Pessoas Físicas) no ato de uma compra, em estabelecimentos de

Mato Grosso do Sul, saiba que seu cupom fiscal pode estar

servindo de oportunidade para aproveitadores.

Segundo a Sefaz, desde que o Estado passou a premiar

consumidores por meio do programa “Nota Premiada”, cresceu o

número de denúncias envolvendo comércios e/ou atendentes

“espertinhos” que se recusam a entregar o comprovante correto ao

cliente ou aproveitam a negativa da pessoa em passar os números

do CPF para cadastrar o próprio documento, como forma de

aumentar as chances de ser contemplado.

Foi o que percebeu o servidor público Marcelo Vianna, de 25 anos.

Semanas atrás, ao finalizar a compra de produtos em loja de

chocolates da Capital, o jovem abriu mão de cadastrar o CPF,

porém, identificou que o atendente havia registrado o canhoto de

compras em seu nome.

De acordo com o chefe da unidade de educação fiscal da Sefaz, o

órgão tem recebido cerca de 150 ligações, por mês, a maioria delas

com denúncias. Por isso, campanha de alerta tem sido divulgada por

meio das redes sociais.

Sefaz recebe 150 denúncias sobre

golpes no Nota Premiada



Como forma de amenizar o bolso do contribuinte, diante dos

constantes reajustes de preço dos combustíveis que vêm sendo

praticados pela Petrobrás, o Governo do Mato Grosso do Sul

congelou mais uma vez a pauta fiscal. A pauta ou PMPF (Preço

Médio Ponderado a Consumidor Final) é a base de cálculo do ICMS

ST utilizada para evitar distorções entre os preços praticados ao

consumidor final.

Dos 26 estados e mais o Distrito Federal, apenas cinco (BA, MA,

MS, RO, TO) congelaram a pauta fiscal dos combustíveis, sendo que

Mato Grosso do Sul o primeiro a atender à reivindicação da

categoria. Quando existem novos reajustes do produto por meio da

Petrobras, incide no aumento do imposto. Contudo, quando o

governo estadual congela a pauta, não sendo então atualizado o

valor, ajuda a não aumentar ainda mais o preço ao consumidor.

Combustíveis: pauta segue

congelada por mais 15 dias



O ICMS é o principal imposto de competência estadual e, conforme

legislação, 25% da arrecadação retornam aos municípios de acordo

com seu índice de participação. Trata-se da maior fonte de receita

da maioria das prefeituras brasileiras.

Atualmente, são necessários os seguintes critérios e percentuais

para se chegar ao índice de participação de arrecadação do ICMS de

cada cidade: valor adicionado (75%), receita própria (3%), que é,

basicamente, a arrecadação dos tributos municipais, como o IPTU,

ISS, ITBI e as taxas e contribuições de competência municipal. Há

ainda a extensão territorial (5%), números de eleitores (5%), ICMS

ecológico (5%) e uma parte igualitária entre os 79 municípios (7%).

Com a promulgação deste sexta-feira, o valor adicionado passa a

ter índice de 65% e os 25% da arrecadação total, repassados aos

municípios, podem chegar a 35%. Os 10% agregados devem ser

distribuídos com base em indicadores de melhoria dos resultados

de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível

socioeconômico dos alunos.

ICMS Educacional é promulgado

e altera Constituição Estadual



O governo do Estado libera hoje (1º de maio) R$ 418,5 milhões da

folha de pagamento dos servidores. O valor foi depositado na

sexta-feira (dia 30) e fica disponível para saque no feriado do Dia do

Trabalho, comemorado no sábado.

De acordo com dados da SAD (Secretaria Estadual de

Administração e Desburocratização), a lista de remunerações paga

em maio tem 79,6 mil matrículas de servidores ativos e inativos,

entre aposentados e pensionistas.

O pagamento deve movimentar a economia para o Dia das Mães,

celebrado em 9 de maio. “Com salários na conta, os servidores têm

previsibilidade. Já os lojistas podem se programar e fazer

promoções”, afirma o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em

entrevista ao portal de notícias do governo.

Governo de MS paga salários

dos servidores neste sábado



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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