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visando sensibilizar o cidadão para a função sócioeconômica do tributar e incentivar o controle social dos
recursos públicos como exercício da cidadania palestra
proferida pela equipe: Wastony Aguiar Bittencourt, Denison
Barros Costa e Helen de Lima Nicácio.

EDITORIAL

O

Sindicato dos Auditores e Fiscais de Tributos do
Município de Manaus - AFIMM-Sindical,
p ro m o v e u o I S e m i n á r i o N a c i o n a l d e
Administrações Tributárias e Previdenciárias – SENATPREVI realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2014,
cumprindo assim, o dever institucional de reunir os
profissionais ao enfretamento de temas que proporcionaram
reflexões e temas sobre previdência e administrações
tributárias detentora de atribuições específica dentro do
sistema organizacional dos municípios, com funções de
tributação, arrecadação e fiscalização, com gestão tributária
focada na arrecadação e no resultado da gestão pública
destacamos os palestrantes Dr. Armínio Adolfo de Pontes e
Sousa, Subsecretário de Receita da SEMEF e Dr. Auri
Gusmão, Subsecretário de Gestão da SEMEF.
Os reflexos da aprovação da PEC 186 nas
administrações tributárias municipais, bem como, a saga dos
aposentados da SEMEF com relação à garantia da paridade
Constitucional da rubrica produtividade fiscal e fazendária
com o tema aposentadoria. Que dívida social é esta? Tendo
como palestrante o Presidente da FENAFIM e
AFIMM/SINDICAL, respectivamente. Destacando a
participação dos servidores fazendários da SEMEF,
demonstrando interesse desses profissionais em aprimorar
conhecimentos e participar das discussões de interesse da
categoria.
Destacamos os esclarecimentos quanto às
lacunas de Tributação do modelo vigente do Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza com a participação do Diretor
de Tributação da SEMEF, Dr. Erivelto Leal de Oliveira.
Não menos importante é a visão do
desenvolvimento urbano do próprio município de Manaus a
ocupação do solo, o crescimento vertical do quantitativo
populacional, o surgimento de novos bairros, o tipo de
moradias construídas, a renda familiar, tudo, de acordo com
levantamentos estatísticos elaborado pelo IBGE e os seus
reflexos na arrecadação do Imposto Imobiliário palestra
proferida pelo Coordenador e Estatístico do IBGE, Sr.
Adjalma Nogueira Jaques.
Planta Genérica de Valores como Instrumento
da Tributação Imobiliária Municipal: “O Caso de Salvador”,
tendo como palestrante o Auditor Fiscal do Município de
Salvador – BA, Dr. Gelson dos Santos Oliveira.

Destacamos a participação do Doutor Rafael
Albuquerque Gomes de Oliveira, Subprocurador da
Procuradoria Geral do Município de Manaus com a palestra:
Protesto de Dívida Ativa: Legalidade e Efetividade.
A contribuição às micro e pequenas empresas e o
empreendedor individual e os seus reflexos na arrecadação,
bem como, a ferramenta para fiscalizar o Simples Nacional
(SEFISC) ministrada pelo Auditor Fiscal da Receita
Municipal de Joinvile -SC, o Dr. Maico Bettoni.
Os Programas Nacionais de Apoio à Modernização
da Gestão Tributária dos Municípios Brasileiros (PNAFMPMAT) – Eficiência na Gestão dos Recursos Públicos,
melhorias na Prestação de Serviços e no Desenvolvimento
Sustentável Local proferida pela Fiscal de Tributos da
Secretaria da Fazenda do Município de Oriximiná – PA, a
medalista Vânia Oliveira.
A transformação da Previdência Municipal,
alterações na sua administração financeira e sua organização
administrativa proferida pelo Dr. Edson Nogueira Fernandes
Junior, Auditor Fiscal de Tributos Municipais de Manaus-AM
Encerrando a programação, há que se destacar as palestras:
O Regime Remuneratório dos Servidores Públicos e seus
Reflexos sobre os Proventos de Aposentadoria amparados
pela “Paridade” e Alterações Constitucionais Promovidas
pelas Emendas 20/98, 41/03 e 47/05 ministrados pela Dra.
Taynah Litaiff Isper Abrahim Carpinteiro Péres,
Procuradora-Chefe da Procuradoria de Pessoal do
Município de Manaus e Prof. Dr. Miguel Horvath Junior,
Procurador Federal e Professor da PUC/SP, respectivamente.
Diante da configuração apresentada pela
excelência na escolha dos temas a discutir, a contribuição dos
profissionais que atuam nas áreas envolvidas para o melhor
desempenho das administrações tributárias e previdenciárias
e, pela experiência da instituição realizadora do evento, sendo
um sucesso do seminário, refletida, no alto grau de satisfação
dos participantes.
Agradecemos as empresas e instituições públicas
patrocinadoras do evento que acreditaram na sua
importância e confiaram na Diretoria da AFIMM/Sindical
para a realização do mesmo, e em especial à instituição
SEMEF que com louvor e mérito fez parte com brilhantismo
na realização do evento.

O Programa Municipal de Educação Fiscal,
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A AFIMM/Sindical PARABENIZA OS AUDITORES E FISCAIS ANIVERSARIANTES
DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014:
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“15 de Maio” Dia do Auditor Fiscal Municipal
O Dia do Auditor Fiscal do Município de Manaus não passou em branco. E nem poderia. É um dia especial, de se
comemorar com orgulho por fazer parte de uma categoria profissional importantíssima para a Administração Pública.
O dia 15 de maio, data comemorativa do dia do Auditor Fiscal, foi festejado com a presença dos Auditores Fiscais da
AFIMM/Sindical e os Auditores Fiscais Municipais participantes do I SENAT/PREVI, no jantar dançante,
realizado no Clube Municipal com a presença dos Cantores David Assayag e Amilcar Azevêdo. Foi um momento de
descontração, muito bate-papo, risos e alegria. Quem não foi, perrdeuuuu!!!!!!!!!!
A AFIMM/SINDICAL parabeniza a todos os Auditores pelo memorável dia.
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CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC
Na segunda quinzena de agosto, no prédio da Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e
Tecnologia da Informação - SEMEF, na Av. Japurá, 488 – Centro, será a posse dos novos membros
do Conselho Municipal de Contribuintes – CMC para o biênio 2014-2016.
Eleitos pelos Auditores Fiscais, em eleição ocorrida no dia 06 de maio de 2014, para
ocuparem duas vagas como Conselheiros Titulares e uma Suplência na Representação da Fazenda
Municipal os Auditores Fiscais Selma Claudino e Hélio Gama Barros e na Suplência a Auditora Fiscal
Fabiane Ferreira Mendonça.
Através do Ofício n. 104/2014, o Sindicato dos Auditores e Fiscais de Tributos do
Município de Manaus - AFIMM/Sindical protocolou a ATA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE CONTRIBUINTES, em conformidade a Lei Orgânica do Município de Manaus (LOMAN), Art. 132,
inciso I (segunda parte), que trata dos membros do Conselho Municipal de Contribuintes
aprovados na eleição de 06 de maio de 2014, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, datado de 24 de junho de 2014, seguindo em ordem de classificação dos eleitos e
respectivas vagas, respeitando o regulamento da entidade e o princípio democrático.

PARABÉNS NOVOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA FAZENDA
MUNICIPAL!!!!!
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