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Reajuste salarial dos 
Auditores Tributários 

será de 15%

Lugar de auditor é na AAFIT e 
no SINDIFISCO

Para continuarmos travando as 
difíceis batalhas do nosso dia a dia como 
profissionais do fisco e alcançarmos os 
nosso objetivos, precisamos ter uma clas-
se unida, coesa e acima de tudo deter-
minada, focada naquilo que almejamos 
qual seja ser respeitada e valorizada 
por toda a sociedade.

Ao longo dos 47 anos da nossa 
AAFIT, as dificuldades não foram poucas, 
todavia a vontade e o desprendimento 
de muitos colegas, sempre sobrepuseram 
as incertezas e intempéries que sempre 
teimavam em aparecer nessa caminhada. 

A AAFIT, vivenciou todas elas e 
as ultrapassou com maestria e sabedo-
ria, porque sempre primou pelo diálogo, 
apreço com seus associados, respeito pe-
los dirigentes da Secretaria de Fazenda, 
enfim buscou sempre na palavra e na 
razão os atributos e sustentabilidade im-
prescindíveis para uma boa convivência. 

Percebo agora a nossa AAFIT um 
pouco desfalcada, após 6 anos fora da 
sua presidência, noto com tristeza que 
alguns colegas saíram e outros ainda 
não se interessaram em filiar-se em nossa 
agremiação. É muito lamentável!

Recentemente enviamos corres-
pondência a todos que se encontram 
fora da AAFIT, conclamando-os a ingres-
sarem ou retornarem à sua entidade. 

Esperamos obter um bom resul-
tado, para que possamos juntos empre-
endermos a nossa luta em prol dos bons 
frutos para a Classe Auditoria Tributária 
e para que isso aconteça é curial que es-
tejamos sempre juntos. Lugar de auditor 
é na AAFIT e no SINDIFISCO!

Foi realizado no último dia 23 
de março, no Auditório do Edifício 
Vale do Rio Doce da Secretaria de 
Fazenda, uma Assembleia Geral do 
SINDIFISCO/DF com a participação 
da AAFIT para discutir e deliberar 
proposta do governo do Distrito Fe-
deral acerca de um reajuste sala-
rial de 15% divididos em duas par-
celas. A primeira de 7% agora em 
setembro de 2010 e a segunda de 
8% em janeiro de 2011.

O presidente da AAFIT Li-
rando de Azevedo Jacundá ressal-
tou durante a assembleia: “Podem 
ter certeza que houve boa von-
tade do governo para nos dar o 
aumento possível, precisamos neste 
momento ter sensatez e aceitar de 
bom grado o que nos foi propos-
to, até porque nesse momento de 
incertezas e fragilidade política 
precisamos sim apoiar nossos co-

legas secretários, André e Tonhão, 
dando-lhes o suporte necessário 
para que os mesmos possam con-
duzir suas pastas com responsabili-
dade e a competência que lhes são 
peculiares e assim a categoria sair 
ainda mais fortalecida”.

Após quase duas horas de 
debates, ressalvas e perguntas 
sobre a proposta apresentada, 
foi aprovado o reajuste com um 
adendo, no seguinte sentido: Para 
que o Sindifisco e a AAFIT, conti-
nuem buscando a equiparação sa-
larial com os Procuradores e con-
sigam melhorias adicionais como, 
por exemplo, o reajuste na indeni-
zação de transporte.

Para o presidente do SINDI-
FISCO/DF Jason Henrique Cares: 
“o resultado da Assembleia foi o 
esperado, nós temos que entender 
a situação do governo atual”.

Palavra do presidente 
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Por onde anda Axel?
Nas-

cido na ci-
dade do Rio 
de Janeiro, 
Axel Van 
Der Broocke, 
veio morar 
na Capi-
tal Federal 
em julho de 
1962, aos 
16 anos de 
idade. A mu-
dança para 
Brasília, se 
deu com a 
transferên-
cia de seu 

pai em 1961, para integrar o corpo mé-
dico do Hospital Distrital, hoje Hospital 
de Base de Brasília. Vindo de uma prole 
de 4 filhos, de pai médico e mãe servido-
ra pública, Axel formou-se pela Universi-
dade de Brasília (UNB) em Comunicação. 

No ano de 1970 ingressou na 
carreira de auditoria tributária da ca-
pital, na qual permaneceu até 1997, 
quando se aposentou. Axel ressalta que 
quando se aposentou teve dois pensa-
mentos divergentes: “No primeiro mo-
mento, experimentei a irresignação pelo 

senso de que ainda poderia ser útil, não 
aos governos transitórios, mas ao Estado. 
No segundo momento, tive a gratificante 
sensação do dever cumprido e da rea-
lização funcional, no sentido de pensar-
me efetivo na história das instituições 
das quais fiz parte: a Receita do DF e as 
instituições representativas dos Auditores 
Tributários”.

O associado continua residindo em 
Brasília. Agora, aposentado dedica-se a 
exercitar as funções de conselheiro fiscal 
condominial, jogar futebol (o qual denomi-
na estar na categoria dos dinossauros), a 
prática culinária, a degustação de chopp, 
além, é claro paparicar muito sua neta.

Axel deixa sua mensagem para 
os queridos colegas auditores: “Aos que 
me foram contemporâneos, com os quais 
tive o privilégio de compartir os árduos 
misteres funcionais, deixo o meu saudoso 
abraço. Com os que não tive esse privilé-
gio, aqueles que hoje sei comprometido 
com os deveres funcionais, meu profundo 
reconhecimento, enquanto cidadão, dei-
xando com eles, enquanto colega, meus 
sinceros votos de uma carreira norteada 
pelo perene compromisso de realização 
dos desígnios institucionais, que se perfaz, 
necessariamente, pela defesa irrenunciá-
vel do interesse público”.   

O Onde anda você desta edi-
ção foi sugestão do associa-
do Orlando Ribeiro. Se você 
também quer saber notícias 
de algum amigo associado 
da AAFIT, entre em contato 
e faça a sua sugestão.  Tel.: 
(61) 3468-1808 ou impren-

sa@aafit.com.br

Lei Orgânica do Fisco
boa para a Sociedade

essencial para o Brasil

Seminário

Há anos o Fisco 
brasileiro, em todos os seus 

níveis, defende a aprovação 
de uma Lei Orgânica do Fisco – 
LOF – que garanta à sociedade 

brasileira uma Administração 
Tributária e Trabalhista mais justa e 

transparente.

Tramita no Congresso Nacional 
a PEC 186/2007, que prevê uma Lei 

complementar para estabelecer as normas 
gerais aplicáveis à Administração Tributária 

da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dispondo inclusive sobre 

direitos, deveres, garantias e prerrogativas 
dos cargos de sua carreira específica. Na atual 
proposta de reforma tributária que tramita na 

Câmara dos Deputados, há também uma emenda, 
no mesmo sentido, aprovada pela Comissão Especial. 

No âmbito da Receita Federal do Brasil e da Fiscalização 
do Trabalho, a Lei no. 11.457/2007, que unificou as antigas 

Secretarias da Receita Federal e Secretaria de Receita Previdenciária, 
estabeleceu, em seu art. 50, o encaminhamento ao Congresso 

Nacional, pelo Poder Executivo, de um anteprojeto de Lei Orgânica 
dos Fiscos em nível federal.  

A LOF é um conjunto de normas que estabelece, entre outras 
medidas, autonomia técnica e independência à administração 

tributária e trabalhista. Trata-se de um instrumento jurídico que 
assegura uma fiscalização moderna, independente e livre de pressões 

externas.

07/04/2010

Auditório Nereu Ramos 
Congresso Nacional
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Secretário de Fazenda do DF recebe 
constantemente Associação e Sindicato

AAFIT/DF e SINDIFISCO/DF em reunião com secretário de fazenda do DF, André Clemente.

Desde o inicio do ano de 
2010 a Associação dos Audito-
res Tributários (AAFIT) e o Sindi-
cato dos Auditores da Receita do 
Distrito Federal (SINDIFISCO/DF) 
têm reunido frequentemente com 
o Secretário de Fazenda e Pla-
nejamento do Distrito Federal, 
André Clemente, para discutir 
assuntos de interesse da classe 
Auditoria Tributária da capital 
federal.

As reuniões têm ocorrido no 
gabinete do secretário, na sede da 
Secretaria de Fazenda e no Palá-
cio do Buriti. Durante os encontros 
os assuntos em pauta debatidos 
com afinco foram: o reajuste sa-
larial e o concurso público para o 

cargo de Auditor Tributário, conso-
ante deliberações de Assembléias 
da Categoria. Em relação ao con-
curso público, o Cespe recusou-se 
a fazer o certame, com isso foi 
convocada a Fundação Universa, 
2ª colocada, que já se prontificou 
a realiza-lo neste 1º semestre e 
pretende-se convocar os aprova-
dos até o final do presente ano.

Quanto ao reajuste, no dia 
24 de março foi entregue pelo 
governador em exercício do Dis-
trito Federal, Wilson Lima (PR), no 
plenário da Câmara Legislativa 
um projeto de reajuste salarial de 
15% para os Auditores, dividido 
em duas parcelas. A primeira par-
cela de 7% agora em setembro 

de 2010 e a segunda de 8% em 
janeiro de 2011. O reajuste foi 
aprovado, por unanimidade, no 
dia 30 de março em primeiro e 
segundo turnos.

As reuniões contaram com 
a participação do presidente da 
AAFIT Lirando de Azevedo Jacun-
dá, do vice-presidente da AA-
FIT e secretário de governo do 
DF Antônio Alves do Nascimento 
Neto, do diretor financeiro da AA-
FIT Jadson Januário de Almeida, 
do presidente do SINDIFISCO/
DF Jason Henrique Cares, do vi-
ce-presidente do SINDFISCO/DF 
Antônio Ribeiro dos Santos e do 
diretor jurídico do SINDFISCO/DF 
João Alves de Oliveira.
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Entidades fiscais do DF 
visitam novo governador do 

Distrito Federal

Wilson Lima, André Clemente, Antônio Alves do Nascimento Neto, Ilzaci Lucas, Lirando de Azevedo 
Jacundá e representantes de entidades de fiscalização do DF

O novo governador interino 
do Distrito Federal (DF), Wilson 
Lima, recebeu na quarta-feira 
(03/03) em seu gabinete no Pa-
lácio do Buriti, a visita de repre-
sentantes de entidades de fiscali-
zação tributária do DF. 

O objetivo da audiência 
foi dar as boas vindas ao novo 
governador e oferecer apoio no 
que for necessário para aumen-
tar a receita distrital este ano e 
assim contribuir para uma efetiva 
governabilidade. Wilson Lima se 

afastou da presidência da Câma-
ra do DF para assumir o coman-
do do governo após a renúncia 
do ex-governador em exercício, 
Paulo Octávio. Wilson assumiu no 
dia 24 de fevereiro.

Estavam presentes na reu-
nião o governador do Distrito Fe-
deral Wilson Lima, o Secretário 
de Fazenda do Distrito Federal 
André Clemente, o Secretário de 
Estado de Governo e vice-pre-
sidente da AAFIT Antônio Alves 
do Nascimento Neto, o deputado 

distrital e secretário de Ciência e 
Tecnologia Izalci Lucas e repre-
sentantes da Associação dos Au-
ditores do Distrito Federal (AA-
FIT), da Associação da Carreira 
Auditoria Tributária do DF (ACA-
TE/DF), do Sindicato dos Audito-
res da Receita do Distrito Federal 
(SINDIFISCO/DF), do Sindicato 
dos Funcionários Integrantes da 
Carreira Auditoria Fiscal do Te-
souro do DF (SINAFITE/DF) e do 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Civis da Administração Direta, 
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Presidente da AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá entrega lembrança ao governador interino Wilson Lima

Autarquias, Fundações e Tribunais 
de Contas do DF (SINDIRETA/DF).

O secretário da Fazenda, 
André Clemente, informou ao go-
vernador no início da reunião que 
a classe técnica fazendária des-
de o início da crise no governo do 
DF tem sido parceira e tentaram 
sempre da melhor maneira pos-
sível conter a crise e dar conti-
nuidade as ações da secretaria, 
para que não houvesse perda na 
arrecadação.

O presidente da AAFIT, Li-
rando de Azevedo Jacundá, fa-
lando em nome de todos ressal-
tou ser uma alegria muito grande 
tê-lo como nosso representante, 
acreditamos que o governo está 
em boas mãos. Temos plena cons-
ciência que somos responsáveis 
pela receita do DF e estaremos 
sempre dispostos a ajudá-lo a 
aumentá-la para que os compro-
missos sejam honrados. Disse ain-
da que o governo do DF mantém 
um débito para com a categoria, 

visto que desde o inicio do go-
verno Arruda, a classe negocia 
uma reestruturação salarial, o 
que estava bastante adiantado, 
porém, com a crise política houve 
uma paralisação, mas espera que 
com a retomada da normalidade, 
o atual governo honre os compro-
missos assumidos anteriormente. 

Wilson Lima afirmou que 
assumiu o governo em momento 
delicado, mas que não vai fugir 
de nenhuma de suas responsabili-
dades como representante do DF. 
“Meu objetivo é sempre ser trans-
parente na governabilidade. Te-
nho como objetivo colocar para 
me auxiliar durante esse curto 
período de governo, como secre-
tários, profissionais de carreira, 
assim como o Tonhão, o André e o 
Adriano, pois eles sabem mais do 
que ninguém as necessidades de 
sua classe e da sociedade como 
um todo.”

Durante a reunião Lirando 
entregou ao governador, uma 

pequena lembrança em nome da 
AAFIT. Wilson lembrou que em 
2001, quando ocupava o cargo 
de Deputado Distrital, teve a hon-
ra de conceder ao presidente da 
AAFIT o titulo Cidadão Honorário 
de Brasília, titulo este extensivo a 
todos os auditores distritais.

No final da reunião o go-
vernador garantiu: “É de grande 
importância esta estada de vo-
cês aqui e saber que tenho este 
apoio. Queria agradecer ao An-
dré e ao Tonhão por ter me pro-
porcionado essa conversa com 
vocês.” E prosseguiu: “Espero que 
vocês nos ajudem a melhorar a 
arrecadação distrital para cum-
prirmos a Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF).”

André aproveitou a oca-
sião e pediu ao governador para 
marcarem com urgência uma 
nova audiência para tratarem de 
assuntos inerentes a classe tribu-
tária, o governador se mostrou 
receptível.
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Foto 01:
Nancy dos Santos Amazonas, Antônio Alves do Nascimento 
Neto, Lirando de Azevedo Jacundá, João Flávio Iemini 
Rezende, Antônio Luiz Barbosa, Jacy Adélia de Araújo
Wilson Lima, Rubens Marques.

Foto 02:
Lirando de Azevedo Jacundá, Antônio Mendes Patriota.

Foto 03:
Miguel Martins de Lima, Lirando de Azevedo Jacundá, Dario 
Darino de Souza.

Foto 04:
Acácio de Almeida, Waldemar Machado Netto.
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Desde o dia 10 de janeiro do 
presente ano, a AAFIT está entre-
gando a cada associado uma toalha 
de banho com a logomarca da asso-
ciação, como lembrança de final do 
ano de 2009. 

O objetivo da diretoria da AA-
FIT foi ser democrática e oferecer 

Associação entrega 
brinde de final de ano

a cada um de seus associados uma 
pequena recordação da associação.

Lembramos aos associados que 
ainda não compareceram para bus-
car sua toalha, que busquem-na na 
sede da AAFIT, no SHIN CA 11 Lote 
10 Centro de Atividades do Lago 
Norte, o quanto antes. Caso tenho 

dificuldade em retira-la na AAFIT, 
entre em contato conosco que entre-
garemos em sua residência. 

Lembramos que a AAFIT dispo-
nibiliza também alguns roupões de 
banho com a logomarca da Associa-
ção para venda ao preço de custo  
R$40,00.

16/04
às 19h

O presidente e o diretor financeiro da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá e Jadson Januário, respectivamente, 
entregam lembrança a associada Marlene Monteiro Marques Taveira
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Inscrição: Valor: 570,00
 Hospedagem em aparta-

mentos duplos, triplos e quádruplos 
no CTG - Centro de Turismo do Sesc 
de Guarapari-ES, conforme dispo-
nibilidade no ato da confirmação 
da inscrição com o pagamento. 

 Check in: 20 de maio de 
2010, a partir das 08:00 e check 
Out: 23 de maio de 2010, domin-
go, até às 14:00. 

 7 refeições sendo: De quin-
ta-feira, 20 de maio de 2010, 
à sábado, 22 de maio de 2010: 
Café da manhã, Almoço e jantar. 

6º Encontro Nacional Dedo 
de Prosa da Melhor Idade
20 a 23 de Maio de 2010 - 

Guarapari / ES

Domingo, 23 de maio de 2010: Al-
moço.

 Ingresso livre para todas 
as atividades da programação.

 Camiseta, bolsa, crachá e 
material promocional do encontro.

 Certificado de participa-
ção do 6º Encontro Nacional Dedo 
de Prosa da Melhor Idade - Espe-
cial 10 anos do Dedo de Prosa na 
TV.

Forma de Pagamento: 

 Dinheiro - Depósito identifi-
cado para:

Serviço Social do Comércio do 
Espírito Santo

Caixa Econômica Federal, 
Agência: 0167 / Conta Corrente: 
5044-3 /Operação: 003

(Identificar o depósito com nome 
do responsável pela reserva e en-
viar cópia do comprovante via fax 
para: (31) 3413-7507.

 Cheque - Envio de cheques 
para:

Dedo de Prosa Produções
Rua Riachuelo,1452, sala 205, 

Padre Eustáquio, BH/MG, CEP.: 
30.720-060

ATRAÇÕES CONFIRMADAS:

Palestra Show com o Padre Ze-
zinho scj

Bailes temáticos com a Banda 
Skorpius

Baile e noite da Seresta com 
Seresteiros Amigos de JK

Carnaval na piscina com Henri-
que Jota e Lili

Almoço e jantar musical com Al-
feu Alves

E MAIS:
Teatro - Festivais de Música e 

Dança - Oficinas - Missa  - Sorteios 
- Caminhada Terapêutica - Stands 
– Exposições

Confira a programação com-
pleta no site: http://www.progra-
madedodeprosa.com.br/

INSCRIÇÕES E RESERVAS:
(31) 3413-7507
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Tonhão assume secretaria de 
Governo do GDF

Antonio Alves (Tonhão) é o novo secretário de governo do Distrito 
Federal no governo do atual governador Wilson Lima

O vice-presidente da 
Associação dos Auditores Tri-
butários do Distrito Federal 
(AAFIT/DF), Antônio Alves do 
Nascimento Neto, assumiu em 
fevereiro do presente ano, o 
cargo de Secretário de Estado 
de Governo do DF. 

O governador em exer-
cício do GDF, Wilson Lima, no-
meou também no último mês o 
novo secretário-adjunto de fa-
zenda, Adriano Sanches (ex-
subsecretário da Receita) e 
para assumir a subsecretaria 
da Receita foi nomeado Fran-
cisco Otávio Miranda Moreira, 
que se encontra fora dos qua-

dros da AAFIT.
Desejamos sucesso aos 

novos secretários, para que 
possam agir de forma eficiente 
e transparente à frente do go-
verno distrital esperando que 
possam lutar com afinco para 
que a sociedade brasiliense 
seja a grande beneficiada, 
nesse momento de extrema di-
ficuldade porque passa a polí-
tica distrital.

Para a AAFIT é uma gran-
de honra e prestígio ver seus as-
sociados e diretores alçarem em 
tão importantes cargos. A eles 
os nossos sinceros cumprimentos 
e votos de muito êxito. 

Conselho Deliberativo da AAFIT 
reuniu-se no último dia 12

O Conselho Deliberativo da As-
sociação dos Auditores Tributários do 
Distrito Federal (AAFIT) reuniu-se no 
último dia 12 de março, no Complexo 
Administrativo e Social da Associação, 
para deliberar assuntos de interesse 
dos associados. 

Durante o encontro foram discu-
tidos; a reforma estatutária, as eleições 
da associação e por fim foram dadas 

idéias do que pode ser feito para que 
mais auditores filiem-se a associação.  

Acerca da reforma estatutária 
foi discutido o artigo 31, inciso II, alínea 
f, que trata da definição das verbas in-
denizatórias. Ficou definido na ocasião 
que será determinado por membros do 
Conselho o valor da verba indenizató-
ria para viagens fora do Distrito Fede-
ral, do presidente da associação assim 

como de seus diretores e também será 
definido quantos acompanhantes po-
derão ser levados a cada seminário ou 
congresso. Para os não associados da 
AAFIT vale ressaltar que na última As-
sembléia em novembro, onde foi apro-
vado o novo estatuto, ficou suspenso até 
o dia 21/08/2010 às contribuições que 
o auditor precisava fazer quando se 
desligava e depois de um tempo dese-
java se filiar-se novamente à associação. 
Foi ainda suspensa a joia que era paga 
para novas filiações. 

A reunião contou com a parti-
cipação dos Conselheiros: Antônio Luiz 
Barbosa, Flávio Silva Palma Lima, José 
Buitoni de Carvalho Silva, José Emetério 
Nunes das Neves, Renato Coimbra Sch-
midt e do presidente da associação Li-
rando de Azevedo Jacundá.
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Minuto do Fisco Estadual
FEBRAFITE lança campanha institucional que valoriza o trabalho 

dos auditores e a importância do Fisco Estadual.

A partir do dia 03 de março a 
FEBRAFITE passou a contar com pro-
grama de rádio para falar sobre 
a representatividade da Federa-
ção junto às suas entidades filiadas, 
o trabalho dos auditores fiscais em 
todo o País e a importância do Fisco 
estadual brasileiro ao desenvolvi-
mento Estado.

O “Minuto do Fisco Estadual” 
está sendo veiculado na principal 
empresa de rádio jornalística do DF: 
CBN. O boletim vai ao ar  diaria-

mente de segunda a sexta-feira, en-
tre 06h e 09h nos intervalos do Jor-
nal da CBN 1ª edição e também nos 
intervalos da segunda edição entre 
17h e 19h. 

A veiculação do programa 
vai até a primeira semana do mês 
de maio e é somente no DF. Em abril, 
o “Minuto do Fisco Estadual” fará 
homenagem ao aniversário dos 50 
anos de Brasília.

As peças da campanha deste 
ano é uma continuidade da campa-

nha institucional televisiva iniciada 
em 2008 pela valorização do Fisco 
e do auditor fiscal e, inclusive,  utiliza 
mesmo slogan “Quando Todos Reú-
nem Forças o Resultado Fica melhor”.

Homenagem aos 50 anos de 
Brasília 

Entre os dias 04 de março a 
04 de abril, os servidores do Fisco 
estadual que vierem à Brasília po-
derão conferir a campanha institu-
cional da FEBRAFITE em back-light 
na esteira de desembarque nº 4 do 
Aeroporto Internacional JK. A peça 
faz homenagem aos 50 anos de 
Brasília e destaca a importância da 
Lei Orgânica do Fisco.

O Aeroporto Internacional JK, 
em função da grande concentração 
de público composta por políticos e 
formadores de opinião, entre outros, 
é um importante ambiente para vei-
culação de mídias publicitárias. Os 
aeroportos oferecem momentos e si-
tuações apropriadas para uma boa 
receptividade e assimilação da men-
sagem exposta, dando maior noto-
riedade e credibilidade, e também 
ampliando a visibilidade da marca.

 Fonte: FEBRAFITE

back-light na esteira de desembarque nº 4 do Aeroporto Interna-
cional JK. A peça faz homenagem aos 50 anos de Brasília e destaca 

a importância da Lei Orgânica do Fisco.

Já está no ar o novo site da FE-
BRAFITE. O site ganhou uma nova 
estrutura tem como objetivo principal 

FEBRAFITE tem novo site
atender às necessidades das enti-
dades filiadas, seus associados e ao 
público em geral, trazendo o que há 
de mais moderno e funcional em tec-
nologia de portais. Disponibilizando 
de forma mais completa e eficaz, o 
trabalho da Federação em prol da 
categoria fiscal de todo o País.

 Em breve, após a finalização do 

sistema e cadastro dos beneficiários 
de cada entidade, o novo portal 
também disponibilizará área exclu-
siva para os gestores dos planos de 
saúde do Fisco estadual brasileiro, 
com consulta a dados administrativos 
do convênio de reciprocidade e tam-
bém do FEBRAFITE SAÚDE.

Fonte: Febrafite
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Associados curtem as 
férias em Prado - BA

A Colônia de Férias da Asso-
ciação dos Auditores Tributários 
do Distrito Federal do Distrito Fe-
deral (AAFIT) localizada na cida-
de do Prado (BA), recebeu duran-
te esse período de férias (entre 
o reveillon e o carnaval), apro-

ximadamente 150 pessoas, entre 
sócios, dependentes e convidados, 
que aproveitaram o período com 
muito conforto, além de conhece-
rem um município que possui 84 
quilômetros de praias mansas de 
águas mornas, piscinas naturais e 

coqueirais. 
A associada Rosana Rocca do 

Amaral que passou as férias na 
cidade ressaltou que: “Gostei mui-
to da viagem, tinha alguns anos 
que não visitava Prado, dessa vez 
eu me surpreendi, à cidade esta-
va muito cheia e se desenvolveu 
bastante, a população está dan-
do mais atenção aos turistas, com 
mais opções gastronômicas e de 
passeios, diferente de quando es-
tive lá pela primeira vez. Quan-
to à colônia de férias não tenho 
nada a reclamar, fomos muito 
bem recepcionados, da outra vez 
que estivemos lá houve um peque-
no transtorno com os banheiros, 
desta vez não nos preocupamos 
com nada, eu e minha família nos 
divertimos bastante”.

A colônia da associação é com-
posta por dezessete apartamentos 
mobiliados churrasqueira, duas pis-
cinas (sendo uma infantil), uma área 
esportiva e um “camping”.

Auditor Marcelo Elias lança livro
O Auditor Tributá-

rio aposentado e econo-
mista Marcelo Elias Bar-
bosa, lançou pela editora 
Bandeirante o livro “Sin-
dicalismo com Responsa-
bilidade Social”.

O livro original-
mente foi uma monogra-
fia apresentada em Con-
gresso da Federação 
Nacional do Fisco Esta-
dual (FENAFISCO).

. A obra foi edi-
tada com patrocínio da 

Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos 
Servidores da Secretaria 
de Fazenda do DF (CRE-
DE-SEF).

Sindicalismo com 
Responsabilidade Social, 
apresenta uma proposta 
de um sindicalismo não 
apenas voltado para os 
interesses sindicais orgâ-
nicos, mas sim, passando 
a cuidar também dos 
problemas sociais que 
atinge a todos. 
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AAFIT conclama filiação de Auditores 
A AAFIT desde o dia 15 de março, está enviando correspondência aos Auditores que se encontram fora do 

seu quadro associativo para que se filiem. Veja a integra da mesma:

Desfrute dos benefícios da 
AAFIT - ASSOCIe-Se

O Estatuto da Associação dos Au-
ditores Tributários do Distrito Fede-
ral (AAFIT) foi alterado e aprovado 
em novembro de 2009. O objetivo 
dessas alterações foi deixá-lo mais 
moderno e adequá-lo a nova reali-

dade da associação.
Vale ressaltar que foi suspensa 

até o dia 21/08/2010 às contri-
buições que o auditor precisava 
fazer quando desligava e depois 
de um tempo desejava se filiar-se 

novamente à associação. Portan-
to, aquele que desejar retornar 
aos quadros associativos da AA-
FIT deve ficar atento e fazê-lo até 
agosto para não ter nenhum tipo 
de encargo.

Ao saudá-lo desejo que tudo de bom esteja lhe 
acontecendo.

Tomo a liberdade de me dirigir a você, com a 
responsabilidade de uma missão que os colegas pela 
5ª vez me confiaram, a de presidir a nossa associação.

Acompanho a AAFIT, desde os tempos em que 
ela se acomodava em uma pequena sala no Edifício 
Brasília Rádio Center, onde seu presidente lutava con-
tra tudo e contra todos para mantê-la viva, e quase 
nada podia oferecer a seus associados, a não ser, a 
agradável convivência, na busca de uma uníssona voz 
na difícil defesa dos interesses da classe fiscal.

Quando fomos eleitos a 1ª vez, não me con-
formava ver uma categoria que julgo tão importan-
te para o Estado, estar tão mal instalada, carente 
de representatividade e restrita em suas funções, até 
porque os tempos eram outros, onde a liberdade de 
expressão e outros atributos inerentes ao estado de 
direito, eram bastante limitados e coibidos.

Era início da abertura política, vivenciamos-a e 
aproveitando o momento, buscamos incessantemente a 
dinamização da AAFIT, tendo como foco principal a 
política de resultados em prol do Auditor Tributário.

O nosso salário correspondia a 1.500 dólares, 
os serviços ofertados eram bastante reduzidos e as 
confraternizações eventuais, visto que não dispúnha-
mos de espaço para tal.

Fizemos uma campanha para que todos os co-
legas se associassem, e naquela oportunidade conse-
guimos ter 100% dos auditores na AAFIT. Assim ela 
cresceu, tornou-se uma portentosa entidade, respeita-
da em todos os setores e orgulho dos Auditores Tribu-
tários e seus familiares.

Hoje, porém, percebo que você faz falta em 
nosso convívio, uma entidade forte é aquela que 
agrega no seu seio toda sua categoria, com partici-
pação ativa de todos.

Sei que você deve ter tido seus motivos para 
estar distante, mas sei também que a existência de 
cada um isoladamente não é salutar, precisamos nos 
unir para cada dia tornar a nossa AAFIT ainda maior.

Sei ainda que um dispositivo estatuário o dificultava 
de voltar ou ingressar na AAFIT. Esse artigo está suspenso 
até 21 de agosto deste ano. Portanto colega; repense e 
aproveite esta oportunidade filiando em nossa entidade 
para juntos podermos partilhar os nossos momentos de 
lazer, as nossas “brigas” salariais, enfim a solidariedade 
e o companheirismo que deve sempre imperar em uma 
classe de servidores como a nossa. Você precisa continuar 
a construir a bela história de 48 anos da AAFIT.

Estamos esperando você de braços abertos!

Brasília, 15 de Março de 2010
Lirando de Azevedo Jacundá e equipe

Meu Prezado Colega Auditor Tributário, 
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Seminário Lei Orgânica do Fisco: boa 
para a Sociedade, essencial para o Brasil

Será Realizado no próximo dia 07 de abril, no Auditório Nereu Ramos na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, o seminário “Lei Orgânica do Fisco: boa para a socie-

dade, essencial para o Brasil”.

Há anos o Fisco brasileiro, 
em todos os seus níveis, defende a 
aprovação de uma Lei Orgânica 
do Fisco – LOF – que garanta à 
sociedade brasileira uma Admi-
nistração Tributária e Trabalhista 
mais justa e transparente.

Tramita no Congresso Nacio-
nal a PEC 186/2007, que prevê 
uma Lei complementar para esta-
belecer as normas gerais aplicá-
veis à Administração Tributária 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dispon-
do inclusive sobre direitos, deve-
res, garantias e prerrogativas dos 
cargos de sua carreira específica.

A LOF é um conjunto de 
normas que estabelece, entre ou-
tras medidas, autonomia técnica 

e independência 
à administração 
tributária e tra-
balhista. Trata-se 
de um instrumento 
jurídico que asse-
gura uma fiscali-
zação moderna, 
independente e 
livre de pressões 
externas.

A aprovação 
da LOF tornará as 
administrações tri-
butárias e traba-
lhista mais transpa-
rentes, autônomas 
e independentes, 
o que proporcio-
nará uma maior 
justiça fiscal, res-
guardando a de-

fesa dos interesses dos cidadãos. 
Tal fato, aliado a uma permanente 
fiscalização da sociedade quanto 
à aplicação dos recursos públicos, 
contribuirá para um país mais de-
mocrático, com uma melhor distri-
buição de riquezas. 

Com a Lei Orgânica, as au-
toridades fiscais terão autonomia 
para atuar, dentro dos parâme-
tros legais, sem interferências in-
ternas ou externas. Mais uma vez, 
o objetivo é garantir a fiscaliza-
ção daqueles que não cumprem 
suas obrigações tributárias e tra-
balhistas, independentemente da 
sua posição econômica ou influên-
cia política. 

A LOF também é o Estatuto 
que irá assegurar aos Auditores 

Fiscais do Trabalho as condições 
de trabalho e estabilidade fun-
cional previstos na Convenção 81 
da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, ratificada pelo 
Brasil, que os torna independentes 
de qualquer mudança de governo 
ou de influência externa indevida. 

A missão da administração 
tributária é combater a sone-
gação e arrecadar com justiça 
fiscal e respeito ao cidadão, em 
benefício da sociedade. A Fisca-
lização do Trabalho, diante de 
uma realidade desequilibrada 
nas relações capital x trabalho 
tem a seu encargo garantir os 
direitos trabalhistas do cidadão, 
assegurando o registro em car-
teira, o pagamento de salários, 
o cumprimento da jornada de 
trabalho e períodos de descan-
so, o controle da segurança e da 
saúde no trabalho, o combate ao 
trabalho infantil e ao trabalho 
escravo ou em condições degra-
dantes, que, infelizmente, ainda 
envergonham o nosso país. 

O seminário "LOF: Boa para a 
sociedade, essencial para o Brasil"  

será idealizado pela ANFIP, 
FeBrAFITe, FeNAFIM, FeNAFISCO, 

SINDIFISCO NACIONAL,SINAIT 
e pela uNAFISCO ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL. 

Envie seu pedido de inscrição para 
anarosa@sindifisconacional.org.br e 
darcila@sindifisconacional.org.br.



No dia 19 de março de 
2010 (sexta-feira), foi realizada 
no Complexo Administrativo e So-
cial da Associação dos Auditores 
Tributário do DF uma Assembleia 
Geral Ordinária. 

Durante a assembleia foi 
apresentado o relatório de ativi-
dades da Associação do ano de 
2009, suas contas e situação finan-
ceira; foi discutido e votado o Pa-
recer do Conselho Fiscal e por fim 
foram debatidos assuntos gerais 
de interesse dos associados. 

O relatório de atividades e 
o parecer do Conselho Fiscal fo-
ram aprovados por unanimidade 
durante a assembleia.  

Realizada Assembleia 
Ordinária no último dia 19

Durante a reunião o presi-
dente da AAFIT comunicou que tem 
feito esforços para conseguir o re-
torno e ingresso de novos associa-
dos, recentemente foi enviada uma 
carta a cada um deles demons-
trando o quanto eles fazem falta 
no quadro associativo, o presiden-
te fez a leitura da carta durante 
a Assembleia. Lirando aproveitou 
a oportunidade e esclareceu algu-
mas dúvidas inerentes ao Concurso 
Público, ele informou que a em-
presa escolhida inicialmente para 
realizar o certame – CESPE – se 
recusou a fazê-lo, sendo convoca-
da assim a segunda colocada – a 
Fundação UNIVERSA – que já se 

prontificou a realizá-lo. Para falar 
sobre o aumento salarial o presi-
dente da AAFIT passou a palavra 
ao Presidente do SINFISCO/DF Ja-
son Henrique Cares ressaltou que 
o sindicato e a associação têm fei-
to mediações entre as entidades e 
autoridades para se chegar a um 
melhor entendimento e decisão fa-
vorável ao aumento salarial. Que 
desde o ano passado a AAFIT e o 
SINDIFISCO estão lutando juntos 
para conseguir essa equiparação 
só que com as atuais crises no go-
verno tiveram que interromper as 
negociações e reiniciá-las por al-
gumas vezes, por isso o processo 
está demorado. 

Ex-presidente Vagner Alves retorna 
ao quadro associativo da AAFIT

Com muita alegria recebe-
mos no dia 24 de março a visita do 
ex-presidente da AAFIT, Vagner 
Alves de Carvalho.

Ele compareceu ao Comple-
xo Administrativo e Social para 
retornar ao nosso quadro associa-
tivo. Vagner informou que sentiu 
muita emoção em receber a carta 

enviada pelo presidente da AA-
FIT Lirando de Azevedo Jacundá e 
que ficou fora esse tempo por mo-
tivos de saúde. 

Você Auditor Tributário que 
também está fora por algum moti-
vo, faça como Vagner, comparece 
a nossa sede e venha integrar à 
família AAFITIANA. Filie-se! 
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Roberto Kupski e Lirando de Azevedo 
Jacundá são reeleitos presidente e 1º 

vice-presidente da FEBRAFITE
Em assembleia Geral Ordi-

nária da Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais - FEBRAFITE, realizada 
na cidade de Caldas Novas/ GO, 
no último dia 26 de março, os audi-
tores Roberto Kupski e Lirando de 
Azevedo Jacundá foram reeleitos 
para presidente e 1º vice-presi-
dente da entidade, respectivamen-
te, para o biênio 2010/2012.

Nesta nova gestão, um dos 
principais focos de trabalho será 
a aprovação da Lei Orgânica da 
categoria, em âmbito nacional e 
estadual, tendo como referência 
a proposta encaminhada pelo 
governo gaúcho de Leis Orgâ-
nicas (PLCs300;301 e 302), em 
vias de votação na Alergs.

Em seu discurso de posse, 
Roberto Kupski afirmou que se 
empenhará para apresentar a 
Proposta de Reforma Tributária 
da FEBRAFITE para os candida-
tos à presidência do País a fim de 
obter apoio para a aprovação 
da necessária reforma no Siste-
ma Tributário Nacional, incluin-

do na lei artigos que tratem das 
questões do Fisco brasileiro e das 
Administrações Tributárias.

Por fim, Roberto Kupski 
acrescentou que a entidade con-
tinuará com as campanhas institu-
cionais para mostrar a sociedade 
a importância social do tributo 
e do auditor fiscal. Vale ressal-
tar que neste mês de março, a 

FEBRAFITE está com o programa 
de rádio “Minuto do Fisco Estadu-
al”  veiculado numa emissora do 
DF e um back-light na esteira de 
desembarque nº 4 do Aeroporto 
Internacional JK, cuja mensagem 
faz homenagem aos 50 anos de 
Brasília e destaca a importância 
da Lei Orgânica do Fisco.
Informações: FEBRAFITE

DIRETORIA 
Presidente: Roberto Kupski (RS)
1° Vice-Presidente: Lirando de Azevedo Jacundá (DF)
2° Vice-Presidente:  Luiz Carlos Toloi Junior (SP) 
3° Vice-Presidente: Antônio Carlos de Freitas Catete (PA)
4° Vice-Presidente: Octacílio de Albuquerque Netto (RJ)
Diretor de Previdência e Seguros: Luiz Antônio Tenório Magalhães 
(AL) 
Diretor de Turismo e Eventos: Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni (MG)
Diretor de Estudos Tributários:  Saris Pinto Machado Júnior (CE)
Diretor de Comunicação: Terezinha Alves Cardoso(GO)
1° Secretário: Ana Maria de Souza Silva (ES)

2° Secretário: Tony Bicudo Paula Souza (MT)
1° Tesoureiro:  Acácio de Almeida (DF)
2° Tesoureiro:  José Fernandes de Macêdo (RN)

CONSELHO FISCAL (EFETIVOS)
Jorge Antônio da Silva Couto (TO)
Helcônio de Souza Almeida (BA)
José Costa (PB)

CONSELHO FISCAL (SUPLENTES)
José Barbosa de Souza Júnior (AM)
Philippe Salha (PI)
Cleto Tamanini (PR)

Veja abaixo a relação completa da diretoria e conselhos eleitos da FEBRAFITE para o biênio 2010/2012: 

Lirando de Azevedo Jacundá, Roberto Kupski e Admar Cornélio Otto
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Cuidados com a dengue: 
atenção redobrada no verão

Número de casos devem aumentar em março e abril. 
Prevenção é o melhor caminho!

O verão já chegou e com ele 
diversos fatores que favorecem a 
proliferação do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue.

As altas temperaturas e a 
chuva favorecem o aparecimen-
to de criadouros do mosquito. Por 
isso, é muito importante que  todos 
estejam atentos.

A dengue é um dos principais 
problemas de saúde pública do 
mundo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que em 100 
países de quatro continentes, com 
exceção do europeu, 80 milhões 
de pessoas se infectem anualmen-
te. Destes, cerca de 550 mil doen-
tes necessitam de hospitalização e 
20 mil morrem. 

Para ajudar a reduzir estes 
números a Vigilância Sanitária re-
aliza visitas trimestrais a imóveis 
de determinadas áreas geográfi-
cas com o objetivo de desenvolver 
ações de controle de criadouros. 
Seu objetivo é intensificar o uso de 
medidas de controle mecânico e/
ou uso de métodos alternativos.

Informações de Programa 
Municipal de Vigilância e Controle 
da Dengue, mostram que 80% dos 
focos de mosquitos surgem dentro 
das residências ou em quintais. Por 

isso. A conscientização e participa-
ção da população é muito impor-
tante: todos devem colaborar!

Diversas campanhas, que se-
rão realizadas até março, alertam 
a população para as providências 
cotidianas que devem ser tomadas 
com o objetivo de evitar o surgi-
mento de novos criadouros do mos-
quito.

Em uma segunda etapa, 
também serão feitas campanhas 
direcionadas a pessoas que viaja-
rem e, assim, correm o risco de ser 
contaminadas em outras regiões e 
trazer a doença para a cidade de 
São Paulo.

Prevenção
A melhor forma de se evitar 

a dengue é combater os focos de 
acúmulo de água, locais propícios 
para a criação do mosquito trans-
missor da doença.

Para isso, é importante não 
acumular águas em latas, emba-
lagens, copos plásticos, tampinhas 
de refrigerantes, pneus velhos, va-
sinhos de plantas, jarro de flores, 
garrafas, caixas d’água, tambo-
res, latões, cisternas, sacos plásti-
cos e lixeiras, entre outros.

Fonte: Jornal da Afresp, 01/2010

ETERNA   LEMBRANÇA
 “Comunicamos que perdemos em fevereiro e março de 2010: Tan-
credo Aves dos reis (pai de Maria Helena reis Carvalho), Jacemir 
ribeiro (irmão de Jacivaldo ribeiro) e o associado Gualter Santa-
na. Desejamos que estejam agora vivendo eterna alegria junto de 
Deus! Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências!”
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