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A culpa da má gestão financeira, das políticas econômicas

restritivas e da pressão do setor privado agora recai no colo

daqueles que atuam diretamente para o funcionamento do Estado,

os servidores públicos.

Ao longo dos últimos anos, acompanhamos políticos, economistas

e empresários apontarem defeitos e soluções para o Brasil superar

a crise fiscal. Medidas de contingenciamento, limitação de gastos e

investimentos, redução de direitos trabalhistas e previdenciários

foram tomadas dentro de uma agenda tida como a solução dos

problemas. Seis anos após a adoção das medidas no país,

afundamos ainda mais e temos, agora, uma árdua pandemia para

superar.

Leia o artigo completo

Artigo: O brasileiro não quer

uma reforma administrativa

clicando aqui!

https://diplomatique.org.br/o-brasileiro-nao-quer-uma-reforma-administrativa/


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.

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.

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

para os brasileiros.

Clique aqui e assine a petição!

Assine o manifesto: diga não à reforma

administrativa!

https://www.change.org/p/parlamentares-do-congresso-nacional-digam-n%C3%A3o-%20%C3%A0-reforma-administrativa-a-proposta-prejudica-o-atendimento-%C3%A0-%20popula%C3%A7%C3%A3o


O deputado federal Ricardo Barros (Progressistas), protocolou na

terça-feira (04)o PLP 67/2021 para regulamentação do Imposto

sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos (ITCMD), que, apesar de prevista na Constituição Federal,

passados mais de 32 anos da sua promulgação, ainda não avançou no

Congresso Nacional.

O trabalho técnico para elaboração da minuta de lei foi realizado no

âmbito do GT51 da Cotepe, órgão técnico ligado ao Confaz e conta

com o apoio do Comsefaz e da Febrafite.

Para a Febrafite, a lei complementar trará normas que delimitarão

fato gerador e a base de cálculo, para garantir o tratamento

isonômico entre contribuintes. “O ITCMD convive com essa lacuna

legislativa desde 1988 que abre espaço para planejamentos

tributários que resultam em uma inadmissível tributação menor

justamente sobre aqueles que detêm maior patrimônio”, pontua o

presidente da Federação, Rodrigo Spada.

Deputado protocola projeto de

lei para regulamentar o ITCMD



Ao decidir que a reforma tributária tramitará no plenário da Câmara

dos Deputados, o presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL), terá

poder para escolher um novo relator e dividir a proposta em quatro

partes, como defende o governo. Com isso, o deputado Aguinaldo

Ribeiro (PP-PB), até então relator da proposta, não deve continuar

no cargo.

Ribeiro apresentava seu parecer na comissão mista de deputados e

senadores, quando Lira anunciou a extinção da comissão. O texto

unificaria cinco impostos sobre o consumo, mas precisaria ser

apresentado novamente na comissão especial da Câmara. A ideia

era que o colegiado unificasse em um único texto as propostas do

Senado, da Câmara e do governo, antes da análise formal. No

entanto, essa comissão mista foi criada a partir de uma decisão

política e não havia previsão legal para que ela existisse. Ou seja, o

texto lido na terça-feira (4) por Ribeiro não tem validade.

Formalmente, Lira não encerrou os trabalhos da comissão especial

da Câmara, o que mantém Ribeiro como relator da reforma

tributária. Entretanto, na prática, o colegiado deixa de ter a

competência de analisar a proposta, que passa ao plenário da casa.

Além disso, o presidente da Câmara terá poder para escolher um

novo relator e decidir quando o texto será votado, já que tem o

controle do que é pautado.

Reforma

tributária:
Lira deve indicar

novo relator, após

extinguir comissão



O Grupo de Trabalho de Secretários de Fazenda para Reforma

Tributária (GT-RT) se reuniu na quarta-feira (5) para analisar o

relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que propõe a

extinção de cinco impostos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) e criação

do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Representantes do CCiF

(Centro de Cidadania Fiscal) participaram.

Os secretários se posicionaram contra a extinção da Comissão

Mista da Reforma Tributária, anunciada pelo presidente da Câmara

Federal, o que tornou sem efeito o relatório de Aguinaldo Ribeiro, e

defenderam a continuidade dos trabalhos do colegiado e o

aperfeiçoamento do texto de Aguinaldo Ribeiro por meio do debate

entre os deputados e senadores.

Para eles, a decisão desconsidera centenas de reuniões e debates

realizados ao longo de mais de dois anos entre legisladores,

entidades e governo federal. Os secretários também reafirmaram a

posição em defesa de uma reforma ampla dos impostos sobre

consumo e contrária à reforma fatiada e criação da CBS

(Contribuição sobre Bens e Serviços), como quer o governo federal.

Secretários de Fazenda defendem

continuação dos trabalhos da

Comissão Mista



A reforma administrativa deve começar a ganhar visibilidade, disse o

ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião na Câmara dos

Deputados. “Já colocamos lá [na Câmara] há bastante tempo, mas

parece que agora vai haver sustentação política para andarmos.”

Ele reafirmou que a proposta não acaba com estabilidade para futuros

servidores. Disse que a norma tem por objetivo fazer com que

meritocracia e mentalidade de servir à população penetrem no setor

público. “Isso, em substituição à mentalidade de autoridade.”

As carreiras típicas de Estado “seguem para sempre”, disse. A

proposta mantém a estabilidade para esse grupo. Cobrado por

diversos deputados por causa do baixo valor do auxílio emergencial,

Guedes disse que é possível fazer um plano de erradicação da miséria

em quatro ou cinco anos, vendendo empresas estatais e transferindo

recursos para um fundo.

“O Brasil ficou mais rico, mas falta transferir a riqueza aos

mais pobres.” Em vez de só transferir renda, a ideia é transferir

propriedades. “Mas isso terá que ser esforço conjunto, com

Congresso, uma PEC [Proposta de Emenda à Constituição].”

Guedes diz crer que reforma

administrativa terá sustentação

política



A cobrança de impostos diretos sobre patrimônio no Brasil

abocanha uma fatia maior da renda das famílias mais pobres do que

daquelas que estão nas camadas mais altas. Já o IRPF perde a sua

estrutura progressiva na hora de tributar os chamados super-ricos.

As constatações são de estudo do Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea).

A análise compara o impacto de 4 tributos (IPTU, IPVA, IRPF e

contribuição previdenciária) nas diferentes faixas de renda e

apresenta sugestões para corrigir distorções e tornar o sistema

tributário brasileiro mais progressivo. Ou seja: quanto mais a

pessoa ganha, maior deve ser o peso do imposto pago.

O estudo, divulgado na semana passada e elaborado pelo

pesquisador do Ipea Pedro Humberto de Carvalho Junior, traz

também propostas “para o alimentar o debate da reforma

tributária” e “redução da desigualdade via tributação”.

Impostos pesam mais para

pobres e reformas deveriam

ampliar taxação de super-ricos



O governo argentino arrecadou 74% do esperado com um polêmico

imposto sobre as fortunas dos mais ricos do país. Segundo

comunicado oficial, o montante chegou a 223 bilhões de pesos

(US$ 2,4 bi). Dados preliminares indicam que 10 mil pessoas com

ativos superiores a 200 milhões de pesos (US$ 2,1 milhões)

pagaram a nova taxa de até 5,25%, o equivalente a 77% dos

cidadãos cujo patrimônio está sujeito à cobrança.

Na Argentina, alguns milionários resistiram em pagar os impostos

antes do prazo estipulado pelo governo de 16 de abril. No início do

mês passado, apenas 2% dos contribuintes que deveriam pagar o

fizeram.

O montante a ser arrecadado equivale a 0,5% do PIB e tem como

objetivo melhorar a arrecadação de impostos do governo para o

mês de abril, divulgados nesta segunda-feira. Ao contrário do

arrecadado com as taxas sobre grandes fortunas, o valor total pago

cresceu 105,2% na comparação anual, totalizando US$ 8,742

bilhões.

Argentina arrecada US$ 2,4

bilhões com imposto sobre

grandes fortunas do país



O ministro das Finanças da Colômbia, Alberto Carrasquilla,

renunciou na segunda-feira (3), após apresentar um projeto

frustrado de reforma tributária que desencadeou seis dias de

protestos violentos no país.

Ele será substituído pelo economista José Manuel Restrepo, atual

ministro do Comércio, segundo anunciou o presidente Iván Duque

em suas redes sociais. Pressionado pelos protestos, no domingo

(2) Duque pediu ao Congresso para retirar o projeto da pauta,

embora tenha reiterado que apresentará uma nova proposta

excluindo as medidas mais polêmicas da versão anterior.

Os manifestantes são contra o aumento de impostos e pedem mais

medidas de proteção social aos trabalhadores afetados pelo

coronavírus. Desde 2019, o governo Duque, de centro-direita, tenta

implementar uma reforma fiscal no país —na época, houve intensos

conflitos.

Os distúrbios desta vez deixaram 19 mortos e 846 feridos, entre

civis e policiais, segundo balanço da Defensoria do Povo e do

ministério da Defesa, respectivamente. Algumas ONGs, como a

Human Rights Watch, acusam a polícia de atirar contra a população.

O governo ordenou o envio de militares para as cidades mais

afetadas, e 431 pessoas foram presas.

Reforma: ministro renuncia

após protestos deixarem 19

mortos na Colômbia



Globo divulga estudo sobre os

benefícios fiscais concedidos

durante a pandemia

Estudo da Febrafite sobre os benefícios fiscais concedidos pelos

governos durante a pandemia foi destaque do J10 da Globo News, e

no G1, o portal de notícias da Globo.

As matérias destacam que o governo federal pode deixar de

arrecadar o montante de R$ 351 bilhões em benefícios fiscais

concedidos a empresas. Os cálculos foram feitos com dados da

Receita Federal, do Confaz e das Secretarias de Fazenda. O valor,

que é o equivalente a quase um quarto da arrecadação da União

(24%), atingiu um patamar recorde e poderia cobrir o rombo

previsto em R$ 286 bilhões nas contas públicas deste ano.

Na prática, os chamados gastos tributários são recursos que

deixam de entrar nos cofres dos governos. São exceções que

permitem que determinadas empresas e grupos beneficiados

paguem menos impostos.



O real é a moeda mais barata do mundo emergente, de acordo com

novo modelo de taxa justa de câmbio divulgado pelo Bank of

America, mesmo depois de o valor justo para a moeda ter sofrido a

maior depreciação numa lista de pares.

O novo modelo de cálculo do BofA, chamado de Compass BEER,

cobre um período entre dois e quatro anos e inclui elementos que

não constam na literatura sobre o modelo BEER de taxa justa de

câmbio –spread de CDS, diferencial de crescimento entre países

emergentes e desenvolvidos e fração de emergentes no portfólio

global–, além dos clássicos produtividade relativa, termos de troca,

ativos externos líquidos e diferenças de taxas de juros.

Por esse novo cálculo, o real está 24% mais barato do que o

sugerido pelos fundamentos, maior desvio negativo numa lista de

20 moedas emergentes. Dólar de Cingapura (-18%) e iuan (-15%)

vêm na sequência. Na outra ponta estão rand sul-africano (+5%) e

peso argentino e rupia indiana –ambos com 4%.

Risco fiscal faz do Real a

moeda mais barata do mundo

emergente



Os testes de detecção da covid-19 poderão ser deduzidos no IRPF

como despesa médica. No entanto, segundo a Receita Federal, os

testes têm de ter sido solicitados por médicos e realizados em

laboratórios. Os testes feitos ou adquiridos em farmácias não são

dedutíveis.

Conforme a RF, as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos

pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio

tratamento ou o de seus dependentes relacionados na declaração

do imposto de renda.

“Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os

pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade,

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,

fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames

laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e

próteses ortopédicas e dentárias”, destaca o tira dúvidas da

Receita Federal.

Testes laboratoriais de

covid-19 poderão ser

deduzidos IRPF



O WhatsApp começou a liberar na terça-feira (4) a opção de

transferir dinheiro para usuários brasileiros. O recurso vai aparecer

“gradualmente” nas próximas semanas para todas as pessoas,

segundo o aplicativo. É preciso atualizá-lo em sua loja de apps, seja

do iPhone ou de celulares Android.

“Vamos começar devagar, uma pequena porcentagem das pessoas

vão ver o recurso e quem enviar dinheiro automaticamente vai

convidar amigos e familiares para usá-lo também”, disse Matt

Idema, chefe de operações do aplicativo, ao G1. Por enquanto, as

transações só funcionam entre pessoas físicas.

Clique aqui e veja como realizar a operação com

segurança!

Transferência de dinheiro

pelo WhatsApp começa no

Brasil; veja como usar

https://sindifisco-ms.org.br/brasil/transferencia-de-dinheiro-pelo-whatsapp-comeca-no-brasil-veja-como-usar/


Os empresários sul-mato-grossenses que desejam aderir ao

Regime Optativo de Tributação (ROT) ganham mais fôlego. Isso

porque o Governo do Estado, por meio Sefaz-MS, prorrogou a

data para ingresso na modalidade. Agora, quem optar por trabalhar

com a base de cálculo da substituição tributária definitiva tem

prazo até o dia 30 de junho para fica dispensado de recolher o

complemento retroativo de ICMS (desde o nascimento da

obrigação tributária).

Se a adesão for realizada a partir de 1º de julho de 2021, a dispensa

de recolher o complemento do ICMS ST e a abdicação do direito de

pleitear o ressarcimento vai vigorar somente para as operações

realizadas a partir do primeiro dia do primeiro mês subsequente à
manifestação de adesão ao ROT.

Já em relação a contribuintes novos, o ROT ST valerá desde a data

de início das atividades, desde que a adesão ao referido regime

ocorra até o último dia do segundo mês subsequente à concessão

da inscrição estadual.

Prorrogado prazo para adesão ao

ROT ST no Mato Grosso do Sul



O auditor fiscal, conselheiro Presidente do Tribunal Administrativo

Tributário do Estado, Josafá José Ferreira do Carmo, esteve no

programa Capital Meio Dia para tratar sobre contencioso

administrativo tributário.

Na pauta da entrevista foram abordados temas como papel do TAT,

como funciona a solução dos litígios entre contribuintes e o fisco,

quais são os litígios mais comuns, entre outros.

Assista a entrevista completa, a partir dos 24 minutos e 35
segundos (24’35”) no vídeo abaixo:

https://youtu.be/9uel8M5EQgQ

Presidente do TAT fala
sobre contencioso na
Capital FM

https://youtu.be/9uel8M5EQgQ


A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul

(OAB/MS), contesta a Lei Estadual nº 5.434/2019, que alterou a

cobrança da alíquota dos combustíveis no Estado.

Segundo parecer a mudança foi considerada inconstitucional.

O conselho da entidade representativa aprovou, no fim da semana

passada, parecer da Comissão de Assuntos Tributários que propõe

ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin)

solicitando a revisão da alíquota. “O aumento da alíquota da

gasolina de 25% para 30% foi aprovado sem um prévio estudo dos

seus impactos no mercado de combustíveis e na economia de Mato

Grosso do Sul.

O resultado desta urgência legislativa é, não raras vezes, a

promulgação de leis manifestamente inconstitucionais, cujo

conteúdo invariavelmente não representa o melhor para a

sociedade, pois, divorciado de qualquer estratégia ou planejamento,

visa apenas à conveniência imediata”, explica o conselheiro

estadual Felipe Ramos Baseggio.

OAB contesta lei estadual que

aumentou alíquota da gasolina



O prazo para que os servidores estaduais realizem o preenchimento

do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) segue até o

dia 31 de maio, dando início ao cronograma de atividades da

Avaliação de Desempenho Individual de 2021.

Durante esta primeira etapa, o gestor, junto com o seu liderado,

descreve as entregas que devem ser executadas durante o ano em

um formulário, além das competências necessárias, ações para

desenvolvimento e seus pontos fortes.

Após o líder finalizar o preenchimento, o servidor deve entrar no seu

sistema para efetuar a validação. O preenchimento e a validação do

PGDI encerram na mesma data e devem ser realizados através do

site do programa Gestão por Competência:

www.gestaoporcompetencia.ms.gov.br

 
Em casos de dúvidas, é necessário que o servidor entre em contato

com o responsável pela Gestão por Competência de seu órgão ou

com o RH. A lista com os telefones de contato e e-mail de todos os

gestores está disponível no menu ‘Equipe’, aba ‘Gestores Órgãos’.

Prazo para preenchimento do
PGDI segue até 31 de maio

http://www.gestaoporcompetencia.ms.gov.br/


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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