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A marca da

união
T

tentar barrar a tramitação dos projetos ou
minimizar os prejuízos para os trabalhadores e
para a sociedade. Nesse intuito, o Sintaf se uniu
aos agentes do Fisco de todo o País, demais
carreiras de Estado e toda a classe trabalhadora.
Em meio ao cenário desalentador, uma vitória: a
suspensão da reforma da Previdência.
A nova gestão do Sintaf inicia os trabalhos
com os desafios de incorporar 100% do piso do
PDF aos vencimentos dos fazendários, aprovar a
Lei Orgânica estadual (LOAF) e concurso público
para todos os cargos da Sefaz, além de lutar por
uma reforma Tributária que promova justiça
fiscal e minimize as desigualdades sociais. Essa
reforma passa, necessariamente, pela alteração
do pacto federativo, para que mais recursos
federais sejam distribuídos entre estados e
municípios.
Rumo aos 30 anos de lutas e conquistas, o
Sintaf ainda deixará muitas marcas na trajetória
da categoria que não poderão ser apagadas.

oda gestão do Sindicato dos
Fazendários do Ceará (Sintaf) deixa
gravada, na história, uma marca de
coragem e combatividade, que se traduz em
conquistas. No caso da gestão 2015-2018, a
regulamentação do teto remuneratório para
todos os servidores estaduais, fruto do
esforço da Diretoria e da categoria,
demonstrou a força e a união dos fazendários
cearenses. No entanto, os servidores não
lutaram apenas por suas demandas
específicas, mas se somaram a milhares de
brasileiros contra projetos que ameaçavam –
e continuam ameaçando – o serviço público e
os trabalhadores de um modo geral.
Os últimos três anos foram de muita
resistência. Apesar das críticas, protestos e
oposição do movimento sindical, foram
aprovadas a reforma trabalhista, a terceirização
ilimitada e o congelamento dos gastos públicos.
O trabalho dos sindicatos e centrais sindicais foi
2

TETO REMUNERATÓRIO

PARA TODOS
os servidores
E

assembleias e paralisações da categoria.
No dia 27 de abril de 2017, a conquista
histórica foi concretizada, com a assinatura
da Mensagem do teto remuneratório pelo
governador Camilo Santana, em audiência
com o Sintaf. A PEC foi a provada na
Assembleia Legislativa do Ceará no dia 1º de
junho, sendo publicada no Diário Oficial do
Estado, como Emenda Constitucional nº 90,
no dia 8 de junho de 2017. A Emenda entrou
em vigor na data de sua publicação e surtirá
efeitos financeiros a partir de dezembro
deste ano.
Todo o processo de negociação e luta pela
aprovação do teto remuneratório
ultrapassou três gestões que estiveram à
frente do Sintaf, vencendo resistências
dentro e fora da Casa.

m 28 de setembro de 2015, a
Diretoria Colegiada do Sintaf propôs
pela primeira vez, ao governador
Camilo Santana, a regulamentação do
teto remuneratório dos servidores
públicos estaduais, através de Emenda
Constitucional. A proposta vinha sendo
discutida há mais de três anos pela categoria fazendária, tendo sido negociada,
inclusive, com o ex-governador Cid
Gomes.
A Administração Fazendária chegou a
cogitar um projeto que contemplasse apenas
os fazendários, mas o Sintaf defendeu até o
fim a proposta correta: regulamentação do
teto para todos os servidores estaduais,
como determina a Constituição Federal. A
reivindicação pautou reuniões, audiências,
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AGORA É INCORPORAR

o piso do PDF
O

30% do valor do piso do PDF dos servidores
ativos para todos os fazendários ativos e
aposentados. A categoria aceitou a proposta
em Assembleia Geral.
Em 19 de junho, representantes do Sintaf e
da Sefaz concluíram a formatação final do
projeto. O secretário João Marcos se
comprometeu a entregar o projeto em mãos,
ao Governador. Ao final do prazo, no entanto, o
projeto sequer tinha saído da Sefaz.
Indignados, os fazendários cearenses
decidiram paralisar nos dias 5 e 6 de julho,
como forma de pressionar o governo a
encaminhar a reivindicação.
A categoria tem a consciência de que o
pleito é justo e sabe que com organização,
diálogo, mobilização e luta incluirá a
incorporação do piso do PDF no rol das
conquistas dos fazendários cearenses.

pleito de incorporação do piso do
PDF aos vencimentos dos
fazendários foi apresentado ao
governador Camilo Santana no dia 6 de
junho de 2016, com a justificativa de
conferir segurança jurídica à remuneração
variável da categoria. Após a conquista do
teto remuneratório, a Diretoria retomou
com mais força a luta pela incorporação do
piso. A demanda motivou mobilizações,
assembleias e paralisações.
Em janeiro deste ano, após discordarem da
proposta do secretário Mauro Filho, os
servidores resolveram negociar o assunto com
o Governador, que delegou a discussão a seus
representantes. Em 4 de abril, a incorporação
do piso do PDF foi objeto de reunião entre a
Diretoria do Sintaf e a cúpula do Governo, que
admitiu incorporar, inicialmente, entre 25% e
4

Lei Orgânica

É ESSENCIAL
A

conquista terá grande impacto na história dos
fazendários cearenses, pois a LOAF irá
conferir maior transparência e autonomia ao
Fisco cearense, beneficiando, principalmente,
a sociedade, que terá mais recursos para
edução, saúde, saneamento, segurança,
dentre outras políticas obrigatórias do Estado.
O Sintaf também apoia a luta pela
aprovação da Lei Orgânica Nacional, através
da PEC 186/2007. A Proposta já foi aprovada
em todas as comissões da Câmara e está
pronta para inclusão na ordem do dia. Basta
vontade política. A PEC 186 continua sendo
alvo de articulações e mobilizações dos
agentes do Fisco de todo o País.

pós quatro anos de intenso trabalho,
a Comissão da Lei Orgânica da
Administração Fazendária (LOAF) –
composta por todos os cargos da categoria
– concluiu a revisão do projeto da nova lei
no dia 27 de julho de 2017. O texto foi
analisado por especialistas em Direito
Administrativo e Constitucional e foi
debatido com a categoria no dia 18 de
agosto do mesmo ano, em seminário
ocorrido no hotel Marina Park.
Com a aprovação da Lei Orgânica estadual
– prevista na Emenda Constitucional nº
81/2014 –, serão regulamentadas as
autonomias orçamentária, funcional,
administrativa e financeira da Sefaz. Esta
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LUTAR VALE A PENA
O

postergar o pagamento das diferenças. Este ano,
o pagamento foi retomado após inúmeras
cobranças do Sintaf.
O Sintaf também encampou a demanda da
categoria relacionada à gratificação
interiorização, de forma que nenhum servidor
fosse prejudicado para que outros obtivessem
benefício. A Administração concluiu o processo
em fevereiro de 2017, com a minuta do decreto
já pronta, onde temos o aumento da gratificação
de interiorização dos Postos Fiscais de Penaforte,
Tianguá e Asa Branca, sem redução da
gratificação dos demais postos. Outro dado
importante é a inclusão das Cexats de Crato e
Juazeiro, que também serão beneficiadas com
aumento da gratificação de interiorização.
Outra conquista importante da categoria foi a
distribuição do PDF II nas ações fiscais
realizadas pelos servidores das CEXATs. Outro
projeto de decreto inclui, na distribuição do PDF
II, as autuações realizadas nas transportadoras
pelos servidores da CEFIT. O projeto já está no
Poder Executivo para ser sancionado.

utras lutas e conquistas marcaram a
gestão 2015-2018. Demanda histórica
dos fazendários cearenses, a extensão
da Gratificação de Risco de Vida para todos
os integrantes do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização (TAF) foi
aprovada pelo Comitê Executivo da Sefaz no
dia 14 de junho de 2016. O Decreto foi
publicado no Diário Oficial do Estado em 16
agosto do mesmo ano.
O pagamento das diferenças de PDF relativas
ao adicional de férias e 13º salário foi outra
conquista da categoria. Em negociação com a
Administração Fazendária, com o aval do
governador Camilo Santana, o então secretário
Mauro Filho autorizou o pagamento em parcelas.
No entanto, como o pleito não avançou, foram
necessárias mobilizações e sinalização de greve
para Mauro Filho apresentar um novo prazo para
o pagamento das diferenças – o que foi acatado
pela categoria em assembleia no dia 14 de
outubro de 2016. Em fevereiro de 2017, o Sintaf
denunciou a ação unilateral da Sefaz em
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Por melhores condições

de trabalho
A

o alojamento antigo, em local ermo e
insalubre; o da Cexat Parangaba, repleta de
rachaduras, cuja pilastra ameaçava cair; e o
da CEFIT, que requeria diversos cuidados,
inclusive a solução de água acumulada que
atraía doenças.
Em contrapartida, o Sintaf obteve da
Administração Fazendária o compromisso de
que solucionaria os problemas mais urgentes
e elaboraria um calendário para as reformas.
No P.F. Tianguá, o alojamento antigo foi
reformado e a Sefaz já obteve a liberação para
realizar a reforma estrutural do posto novo. Em
Parangaba e na CEFIT também foram
realizadas melhorias. A Diretoria defende que
todos os servidores do Fisco tenham as
mesmas condições de trabalho, independente
de onde estejam lotados. Esta é uma pauta e
compromisso permanente do Sintaf.

melhoria das condições de trabalho
sempre foi uma preocupação da
gestão 2015-2018. No segundo
semestre de 2016, após percorrer as
unidades fazendárias durante o processo
de mobilização, a Diretoria apontou
diversos problemas de infraestrutura e
buscou solucioná-los junto à
Administração Fazendária. Em janeiro de
2017, o Sintaf publicou um diagnóstico das
condições e organização do trabalho na
Secretaria da Fazenda do Ceará.
Em diversas matérias e boletins, a
Diretoria denunciou as más condições de
trabalho, a insegurança nas unidades e a
carência de servidores. Os casos mais
emblemáticos foram os do posto fiscal de
Tianguá, cujos problemas estruturais
obrigaram os servidores a se deslocarem para
7

Transparência

E EFICIÊNCIA
como prioridades
U

com suas obrigações estatutárias. No dia
seguinte, em 29 de junho, a Diretoria apresentou
à ca tegoria, em Assembleia Geral, as
demonstrações contábeis do 1º semestre de
2018.
Durante toda a gestão, a Diretoria Colegiada
buscou melhorar o gerenciamento financeiro e
patrimonial do Sintaf, aprimorando os controles
e processos internos, além de otimizar o uso dos
recursos disponíveis – e obteve êxito, conforme
demonstrado nos exercícios financeiros. É
importante destacar, ainda, o importante
trabalho do Conselho Fiscal do Sintaf, que
acompanhou de perto a execução contábil e
patrimonial da entidade, apresentando
recomendações relevantes e trabalhando com
grande eficiência.

m dos compromissos da gestão 20152018 foi pôr em dia a escrituração
contábil da entidade e publicar todas
as demonstrações na área restrita do site do
Sindicato – o que foi cumprido. Através de
Assembleias Gerais Ordinárias, o Conselho
Fiscal apresentou os pareceres e aprovou as
prestações de contas até o exercício
financeiro de 2017.
A última Assembleia Geral Ordinária do
Conselho Fiscal aconteceu no dia 28 de junho
deste ano, na sede da Fundação Sintaf, quando
os filiados presentes aprovaram, por
unanimidade, a prestação de contas da Diretoria
Colegiada do Sintaf referente ao exercício
financeiro de 2017. Com a aprovação, a Diretoria
concluiu o seu mandato rigorosamente em dia
8

A gestão 2015-2018 cumpriu à risca o seu compromisso de divulgar e aprovar,
nos prazos previstos, os orçamentos e demonstrações contábeis da entidade

A Diretoria Colegiada buscou melhorara o gerenciamento financeiro e patrimonial do Sintaf,
aprimorando os controles e processos internos, além de otimizar o uso dos recursos disponíveis
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Jurídico investe

EM INOVAÇÃO
L

acompanhar sua ação através do site da
entidade.
Desde outubro de 2015, foram prestados
mais de 500 atendimentos aos filiados e
ajuizadas 22 ações em benefício destes e da
categoria. Dentre elas está o mandato de
segurança que visa combater a demora no
cumprimento da legislação estadual que garante
a promoção ou progressão dos fazendários.
Na avaliação da Diretoria Colegiada, o esforço
em dar novo impulso ao Setor Jurídico do Sintaf
apresentou ótimos resultados. Considerado um
setor estratégico, o Jurídico está sempre atento a
qualquer ameaça que possa atingir os
fazendários. Além disso, busca outros pleitos que
favoreçam toda a categoria.

ogo que assumiu a gestão, a Diretoria
Colegiada do Sintaf se empenhou em
buscar melhorias e aumentar a
eficiência do Setor Jurídico da entidade. Uma
das primeiras iniciativas foi a contratação de
uma nova banca de advogados, a Oliveira &
Gomes, que ampliou os horários de
atendimento aos filiados para orientação
jurídica.
Em paralelo, o Setor iniciou a digitalização e
catalogação de todos os processos – um trabalho
lento, tendo em vista o volume das ações
judiciais, mas que já está próximo da conclusão.
Isto permitirá melhor organização interna, maior
eficiência no cumprimento de prazos e acesso
individual ao sistema pelo associado, que poderá
10

Fundação Sintaf completa

uma década
O

foi a conclusão, em 2017, das etapas das
consultorias tributária e financeira, bem como a
implantação do Programa de Educação Fiscal
nos municípios de Acopiara, Beberibe, Bela
Cruz, Camocim, Crato, Juazeiro do Norte,
Quixelô e Viçosa do Ceará. Os impactos dessas
ações serão avaliadas este ano como parte da
etapa VIII do Termo de Acordo existente entre a
Fundação Sintaf e a Secretaria das Cidades.
Entre os dias 20 e 23 de março, a Fundação
comemorou seus 10 anos de existência com a
realização de uma Semana Comemorativa. O
evento contou com diversas atividades, desde
lançamentos de e-books até minicursos e
seminário com debates sobre temas atuais e de
relevância social.
Dessa forma, a Fundação Sintaf vem
cumprindo a sua missão de servir à sociedade
nos campos científico, técnico e social, o que é
possível graças à sua entidade mantenedora, o
Sintaf, e principalmente ao trabalho voluntário
de vários servidores.

último triênio foi marcado por
importantes realizações na Fundação
Sintaf. Apesar dos cenários de crise
nos planos estadual e nacional, a Fundação
– criada em 2008 pelos fazendários
cearenses – conseguiu inovar e evoluir.
Além de promover inúmeros cursos,
oficinas e capacitações, voltadas aos
servidores e à sociedade, a Fundação Sintaf
ampliou as parcerias e oportunidades de
cursos de pós-graduação para os
fazendários, a exemplo do doutorado na
Universidade de Lisboa.
Já o Observatório de Finanças Públicas do
Ceará (Ofice), criado em agosto de 2015 pela
Fundação, vem se consolidando como um
importante centro de estudos e pesquisas. Seu
principal objetivo é difundir informações
relativas às finanças públicas das três esferas
governamentais, com destaque para o Estado
do Ceará e seus municípios.
Outro feito importante da Fundação Sintaf
11

Através da parceria com o Instituto Superior de Ciências Políticas da Universidade de
Lisboa (ISCSP), a Fundação Sintaf abriu turmas de doutorado para fazendários

O Programa de Inclusão Social (ProSocial), realizado pela Fundação Sintaf em parceria com o
Sintaf e a Sefaz, objetiva o desenvolvimento humano por meio da arte, da cultura e da capacitação profissional
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Agenda ambiental

PERMANENTE
C

funcionários da entidade, com orientações
para a correta separação de materiais e
realização da coleta seletiva do lixo no
Sindicato.
Hoje, os copos plásticos foram abolidos
no Sintaf. Diretoria e funcionários sabem que
muito mais precisa ser feito e convida cada
filiado a tomar medidas, ainda que simples,
na sua casa e em seu ambiente de trabalho.
Somente assim poderemos efetivar a
transformação que queremos.
Recente estudo da ONU Meio Ambiente
aponta que, em 2050, se nada for feito, a
produção mundial de plástico alcançará em
torno de 33 bilhões de toneladas. A grande
quantidade de plásticos corresponde a 80%
do lixo lançado nas águas dos oceanos e
redunda em prejuízos estimados de R$ 8
bilhões nos ecossistemas marinhos.

iente de sua responsabilidade
socioambiental, a gestão 20152018 retomou o projeto “Sintaf
Verde”, implantado no Sindicato em 2012,
e buscou efetivar novas medidas de
educação ambiental, redução do
consumo de água e energia, além do
incentivo à reciclagem. Em 2016, a
Diretoria lançou, ainda, por ocasião do Dia
do Fazendário, a "Revista da Cultura
Ambiental", com o objetivo de disseminar,
entre os filiados, informações sobre o
descarte correto do lixo.
De forma gradativa, o Sindicato foi
substituindo a utilização dos copos
descartáveis por copos de vidro e adotou o
papel reciclado no lugar de papel comum na
impressão de documentos. Além disso,
foram realizadas reuniões com os
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Mobilizar
é preciso
M

da dimensão desse trabalho, somente em oito
dias, em uma mobilização da Diretoria ocorrida em
agosto de 2016, foram percorridos um total de
4.958 Km de estradas no interior do Estado, em
visita às unidades da Sefaz. Isto sem contar as
unidades da capital e Região Metropolitana, que
também contam com a presença do Sindicato.
Naquele período, o Sintaf mobilizava a
c a t e g o r i a p e l a s c o n q u i s t a s d o Te t o
Remuneratório, Incorporação do Piso do PDF e
aprovação da Lei Orgânica do Fisco do Ceará. A
primeira vitória – a regulamentação do teto
remuneratório – demonstra o quão importante é a
organização dos fazendários cearenses.

obilizar significa construir
consciência sindical e de categoria,
estabelecer e fortalecer o vínculo com
o Sindicato. É ir para a estrada, ao encontro dos
colegas, nos lugares mais distantes do Estado.
Significa escutar, argumentar, aceitar a crítica,
ouvir anseios e questionamentos de todos os
fazendários. É reforçar que em quase 30 anos
de história, o Sintaf lutou e conquistou várias
vitórias para toda a categoria, dos mais
diversos cargos da Administração Fazendária.
A mobilização, caracterizada pelas visitas às
unidades fazendárias de todo o Estado, também
marcou a gestão 2015-2018. Para se ter uma ideia
14

Nem só de luta
VIVE O FAZENDÁRIO
O

nas confraternizações realizadas pelo
Sindicato. Em 2017, por exemplo, tivemos o
“São João do Teto Remuneratório”, para
comemorar a importante conquista da
regulamentação do teto dos servidores
estaduais.
Com isso, a Diretoria e a categoria
reconhecem que nem só de luta vive um
Sindicato, mas também dos momentos de
celebração que coroam as conquistas dos
fazendários.

tradicional São João do Sintaf e a
Festa de Natal dos Fazendários já
fazem parte do calendário de
comemorações da entidade. Na gestão
2015-2018, o objetivo foi promover
momentos de alegria e descontração para
os servidores, primando pela organização
e qualidade, sem descuidar da economia
de recursos.
O retorno da categoria foi positivo, com
diversos elogios e uma maior participação
15

O Coral da Sefaz, mantido através de convênio com o Sintaf,
abrilhantou a abertura de diversos eventos da categoria

A tradicional festa natalina promovida pelo Sintaf
integra o calendário anual de eventos da entidade
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Grandes debates
MARCAM CONEFAZ
E

atuarial da previdência do Estado do Ceará, o
Fisco digital e o novo paradigma do controle
fiscal, a reforma tributária e sua repercussão
no pacto federativo, e o custo/benefício dos
incentivos fiscais para as Finanças do Estado.
A categoria fazendária aprovou, ainda, a
reforma estatutária do Sintaf.
O Congresso também foi marcado pela
entrega da comenda Cajado de Cedro aos
servidores José Nagibe Pontes e Carlos
Eduardo Marino e pela premiação do 1°
concurso de artigos científicos do Sintaf,
coordenado pela Fundação Sintaf.

m 2017, no período de 30 de outubro a
1º de novembro, o Sintaf realizou o
VIII Congresso Estadual dos
Fazendários – Conefaz, trazendo grandes
personalidades a Fortaleza para debater
“Os Desafios do Fisco nos Atuais Cenários
Político e Econômico”. O evento foi um
sucesso, com excelente feedback dos
participantes, tanto pela qualidade dos
debates quanto pela organização.
O VIII Conefaz refletiu sobre o impacto da
reforma trabalhista no serviço público e na
atividade sindical, a situação financeira e

17

O jornalista Luís Nassif foi o primeiro palestrante do VIII Conefaz,
com análise sobre a atual conjuntura político-econômica do País
O Fisco digital e os paradigmas do controle fiscal
foi um dos temas discutidos no Congresso
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Estatuto
REFORMADO
R

Algumas mudanças já produziram efeitos nas
Eleições Sindicais deste ano. As Coordenações
Regionais puderam lançar chapas independentes às
chapas da Diretoria Executiva. Além disso, os
pensionistas associados à AAFEC puderam votar, já
que a Assembleia que discutiu a reforma do Estatuto
os reconheceu como filiados.
A reforma deixou o processo eleitoral mais
democrático, destravando a necessidade de a
Diretoria Executiva apresentar chapas em todas as
regionais vinculadas. Isso agora ocorre de forma
independente. Estabeleceu, ainda, prazo para
apresentação de todos os termos da união Sintaf x
AFFEC à categoria, visando dar maior transparência
ao feito e fortalecer ainda mais os laços entre as
entidades.

eformar o Estatuto do Sintaf era uma
necessidade – não apenas para
modernizar os termos utilizados, mas
também para alterar algumas normas da
entidade. Após intensos debates na Comissão
formada para esse fim, a proposta do novo
Estatuto foi levada à Assembleia Geral da
categoria, ocorrida no dia 1º de novembro,
durante o VIII Congresso Estadual dos
Fazendários do Ceará (Conefaz).
A Assembleia contou com a participação de mais
de 10% da categoria fazendária debatendo ponto a
ponto as mudanças no Estatuto do Sindicato. Órgão
máximo de deliberação da categoria, o Conefaz
necessita de quórum qualificado para deliberar sobre
determinados temas, como a reforma estatutária.
19

Categoria forte
NÃO FOGE À LUTA
A

trabalhista. Da mesma forma, os servidores
paralisaram no dia 30 de junho contra a reforma
trabalhista, em defesa dos direitos e da
aposentadoria.
Ÿ A paralisação dos dias 22, 23 e 24 de agosto
de 2017 ocorreu em protesto contra a alteração na
legislação do PDF, o controle de frequência via
catraca e a extinção de cargos na Sefaz.
Ÿ Nova greve aconteceu nos dias 09, 10 e 11 de
outubro de 2017, contra a alteração do PDF, a
extinção de cargos na Sefaz e o controle de
frequência via catraca, reivindicando ainda a
incorporação do piso do PDF aos vencimentos,
melhores condições de trabalho nas unidades
fazendárias, reajuste da gratificação de
interiorização e concurso público para todos os
cargos da Sefaz.
Ÿ A última greve, ocorrida nos dias 5 e 6 de julho
de 2018, pleiteando o encaminhamento do projeto
de incorporação do piso do PDF, aconteceu na
nova gestão, mas foi deliberada pela categoria
ainda na gestão 2015-2018.

categoria fazendária é reconhecidamente aguerrida. Assim, vem
consolidando, ao longo de sua história,
importantes vitórias e grandes conquistas,
sem deixar de lutar contra propostas e projetos
que retirem direitos ou tragam prejuízos à
classe trabalhadora. Confira o histórico das
paralisações na gestão 2015-2018:
Ÿ No dia 8 de dezembro de 2015, os fazendários
aderiram ao Dia de Paralisação do Servidor
Público, cujo objetivo foi reabrir o diálogo com o
governador Camilo Santana acerca do reajuste
salarial.
Ÿ A categoria paralisou novamente nos dias 23 e
24 de fevereiro de 2016, pressionado o governo
pela reposição salarial de 2016 e protestando
contra o não pagamento das
promoções/progressões e o corte do seguro de
vida e do auxílio funeral dos aposentados.
Ÿ Em 28 de abril de 2017, os fazendários
aderiram à greve geral contra a terceirização
irrestrita e as reformas da previdência e
20

Os fazendários cearenses se somaram a toda a classe trabalhadora na luta contra a
terceirização ilimitada e as reformas trabalhista e previdenciária
As demandas específicas da categoria mobilizaram os fazendários em todo
o Estado, que atenderam prontamente às deliberações das Assembleias
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Em defesa dos servidores

ESTADUAIS
A

de Saúde dos Servidores do Estado (ISSEC).
Nos últimos anos, os estudos técnicos do Sintaf
têm balizado o índice reivindicado na
campanha salarial dos servidores. Eles
também reivindicam o funcionamento da Mesa
Estadual de Negociação Permanente (MENP
Central), instituída pela Lei 13.931/2007, que
inseriu na agenda oficial do Executivo estadual
três reuniões anuais com o Fuaspec.
O Fórum é composto por mais de 30
entidades de servidores públicos estaduais e
se constitui em um importante espaço de
discussão, deliberação e articulação política.
Junto às demais categorias, o Sintaf soma
forças na luta pela valorização dos
trabalhadores, que se reflete em um serviço
público de qualidade para toda a população.

gestão 2015-2018, assim como as
diretorias anteriores, apoiou as lutas
do Fórum Unificado das Associações
e Sindicatos dos Servidores Públicos
Estaduais (Fuaspec). O Sintaf compôs a
coordenação do Fórum e prestou
assessoria técnica sempre que necessário,
participando ativamente de seminários,
audiências públicas, mobilizações e
articulações políticas. Em momentos de
impasse, a exemplo da indefinição do
reajuste dos servidores, os fazendários
participaram de atos e paralisações com o
intuito de pressionar o governo.
Dentre as principais lutas conjuntas dos
servidores estaduais estão a reposição salarial,
a defesa da previdência estadual e do Instituto
22

Contra o
AJUSTE FISCAL
O

investimentos. Na avaliação do Sintaf, o ajuste
deveria ser feito dos dois lados, com a otimização
da despesa e ampliação da receita a partir do
combate è sonegação fiscal e da cobrança de
tributos de quem pode pagá-los.
O ajuste fiscal deve ser feito através de
revogação de benefícios fiscais, acabando, por
exemplo, com a figura de juros sobre o capital
próprio, constante na Lei 9.249/1995, que reduz
em 50% a base de cálculo do Imposto de Renda
das empresas optantes pelo benefício. Outra
medida é uma maior tributação do sistema
financeiro.
São várias as alternativas para se realizar o
ajuste fiscal sem que o trabalhador seja o único
alvo. Hoje o Sintaf aponta como fundamental a
revogação da Emenda Constitucional 95/2016, por
considerar que a mesma agravou a recessão
econômica no País.

s últimos três anos foram de grandes
ataques à classe trabalhadora. Nesse
período, o Sintaf se uniu a várias
categorias de servidores com o objetivo de
barrar projetos e reformas que traziam
prejuízos aos trabalhadores e ao serviço
público. A gestão 2015-2018 se contrapôs, de
forma veemente, ao ajuste fiscal do governo de
Michel Temer, que tramitou na Câmara dos
Deputados como PEC 241 e no Senado Federal
como PEC 55. Apesar dos protestos que se
multiplicaram em todo o País, a proposta foi
aprovada em dezembro de 2016, como Emenda
Constitucional nº 95, limitando os gastos
públicos por 20 anos.
A PEC foi duramente criticada por engessar os
gastos públicos, principalmente nas áreas de
educação, saúde, previdência e assistência social
que, ao invés de cortes, necessitam de mais
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Hora de reverter
A REFORMA TRABALHISTA

A

também afetarão duramente as relações de
trabalho no serviço público.
Transcorrido um ano de sua aprovação, a
Reforma Trabalhista não fez empregos
aumentarem no país, precarizou várias
atividades, reduziu postos de trabalho e
levou a salários ainda mais baixos. Dessa
forma, nenhum dos objetivos alegados pelo
governo Temer para a alteração da
legislação trabalhista se concretizou. Por
esse motivo, especialistas sugerem que
sejam feitos esforços para a aprovação, o
quanto antes, das várias propostas que
estão em tramitação no Congresso com o
objetivo de reverter as regras impostas pela
"reforma". Dentre elas está o Estatuto do
Trabalho, que está no Senado e representa
uma nova Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).

pesar dos protestos realizados em
todo o país, inclusive com greve
geral, o Senado aprovou, em julho
de 2017, a Reforma Trabalhista. O Projeto
alterou mais de 100 pontos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
permitindo diversas mudanças nas
relações de trabalho – sendo a pior delas
a prevalência do acordado sobre o
legislado nas negociações trabalhistas
entre patrões e empregados.
O Sintaf manifestou seu repúdio contra a
Reforma Trabalhista e a terceirização
ilimitada, participando de diversos atos,
mobilizações e iniciativas nos âmbitos
estadual e nacional. Como alerta, os
dirigentes sindicais ressaltaram que as
mudanças não atingirão apenas os
trabalhadores da iniciativa privada, mas
24

Mobilização dos trabalhadores

SUSPENDE REFORMA

DA PREVIDÊNCIA
E

manifestações em todo o País, com direito a
greve geral. No Senado, a CPI da Previdência
desmentiu a falácia do déficit, apontando
que a Previdência Social é superavitária e os
problemas existentes são consequência da
legislação e da má gestão.
O Sintaf, que integra a Frente Cearense
em Defesa da Seguridade Social, participou
de diversos atos contra a Reforma da
Previdência, denunciando a real finalidade
do governo, de privatizar a Previdência
Pública, intensificar a dinâmica da
acumulação financeira, reduzir as políticas
públicas e restringir a função do Estado na
redução das desigualdades e na promoção
do desenvolvimento. A luta em defesa da
Previdência continua.

m 19 de fevereiro deste ano, dia em
que o país foi tomado por
manifestações contra a votação da
reforma da Previdência, o governo federal
anunciou oficialmente a suspensão da
proposta (PEC nº 287/2016). No entanto,
na avaliação da Diretoria Colegiada do
Sintaf, os trabalhadores devem ficar
atentos. O tema continua na agenda e será
um dos pontos cruciais nas campanhas
eleitorais deste ano.
Tal como foi apresentada, a reforma da
Previdência prejudicaria milhões de
brasileiros, que teriam grande dificuldade
em preencher os requisitos para se
aposentar. Os trabalhadores não aceitaram
as mudanças e realizaram vários atos e
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Os rumos
DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL

A

com muita preocupação pelas entidades sindicais.
A participação paritária dos servidores na
gestão, bem como a indicação de representantes
pelas entidades de classe dos servidores, não estão
previstas nos projetos de lei. Outra grande
preocupação do Sintaf é com o financiamento do
FUNAPREV, que inclui os servidores admitidos até o
final de 2013. Não bastasse tudo isso, um dos
projetos prejudica diretamente os servidores, ao
aumentar a exigência do tempo de contribuição da
gratificação de titulação, para efeito de
incorporação na aposentadoria, de cinco para dez
anos.
O Sintaf integra um grupo de trabalho, no
âmbito do Fuaspec, que vem se reunindo com
técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag) com o objetivo de discutir alterações nos
projetos de lei. Outra saída seria pressionar os
deputados a suspenderem a tramitação das
proposituras. O Sindicato continuará buscando
soluções responsáveis e efetivas que garantam a
segurança previdenciária dos servidores estaduais.

Previdência Estadual, debatida no VIII
Congresso Estadual dos Fazendários
(Conefaz), em outubro passado, é hoje
uma pauta prioritária para o Sintaf. Desde
dezembro de 2016, quando o governo aumentou
a alíquota previdenciária dos servidores de 11%
para 14%, o Sintaf e o Fórum Unificados dos
Servidores Públicos Estaduais (Fuaspec)
realizam debates e estudos conjuntos a fim de
se contraporem ao discurso do déficit e
apontarem caminhos para um sistema
previdenciário sustentável e responsável no
Ceará.
Em fevereiro deste ano, sem qualquer debate
ou entendimento com as entidades representativas
dos servidores públicos, o Executivo enviou, à
Assembleia Legislativa, três projetos de lei que
visam alterar de forma unilateral a Previdência
Estadual do Ceará, oriundos das Mensagens nº
8.237, 8.238 e 8.239. Com as mudanças, o Governo
visa criar entidades paraestatais para gerir os
fundos financeiros e previdenciários – o que é visto
26

Servidores protestam, na Assembleia Legislativa do Ceará, contra
o aumento da alíquota previdenciária estadual de 11% para 14%
Assim como se manifestaram contra a Reforma da Previdência da União, os
fazendários cearenses se opuseram às alterações na previdência estadual
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LUTAS
nacionais
A

2017, com o intuito de combater a Reforma da
Previdência. Por diversas vezes o deputado
federal Chico Lopes (PCdoB-CE), então
presidente da CLP, recebeu representantes da
Fenafisco, além de outras federações, centrais
e entidades sindicais de servidores de todo o
Brasil. Em 11 de janeiro daquele ano, o Sintaf
participou de uma das reuniões da CLP na
Câmara (foto).
No mesmo ano, em 24 de maio, os
dirigentes da Fenafisco e mais de 200
representantes de 25 sindicatos filiados à
entidade – inclusive o Sintaf – fortaleceram o
ato público “Ocupa Brasília”, que teve como
principal bandeira de luta a defesa da
Previdência Pública e dos direitos trabalhistas.

gestão 2015-2018 do Sintaf também
foi marcada por sua atuação
nacional, em ações que mobilizaram
a Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Fenafisco) e demais sindicatos
filiados. Seja na defesa da PEC 186, a Lei
Orgânica Nacional, ou em protesto contra
as reformas da previdência e trabalhista,
os fazendários cearenses marcaram
presença em audiências públicas, atos
políticos e mobilizações no Congresso
Nacional.
Uma das iniciativas, que vale a pena
destacar, foi a intensa articulação junto à
Comissão de Legislação Participativa (CLP) da
Câmara dos Deputados, a partir de janeiro de
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Por uma reforma tributária

SOLIDÁRIA
P

para a reforma tributária.
No último dia 22 de maio, foi a vez do Sintaf
promover o debate. Na oportunidade, a
Comissão da Reforma Tributária do Sindicato
apresentou a proposta do Ceará para um novo
modelo tributário brasileiro. Os fazendários
cearenses defendem a necessidade de
alteração do pacto federativo; a revogação do
benefício fiscal chamado de Juros sobre o
Capital Próprio; a revogação da PEC 93/2016,
que prorroga até 2023 a desvinculação de 30%
das Receitas de Contribuições Sociais da União,
e da PEC 95/2016, que congela os gastos
públicos por 20 anos. A proposta do Ceará
também prevê o fortalecimento das
Administrações Tributárias e Financeiras com
autonomias administra tiva, funcional,
orçamentária e financeira e a revisão de todos
os incentivos fiscais, bem como o controle
social destes; maior tributação do sistema
financeiro e tributação progressiva do
patrimônio e da riqueza.

auta permanente na agenda dos
fiscos de todo o País, os debates em
torno da Reforma Tributária vêm
ganhando força em tempos de crise e ajuste
fiscal. No entanto, mais do que a
simplificação de tributos, a Federação
Nacional do Fisco Estadual e Distrital
(Fenafisco), em conjunto com seus
sindicatos filiados, defende uma reforma
tributária capaz de induzir o crescimento e
garantir proteção social às camadas menos
favorecidas da população, em cumprimento
à Constituição Federal.
Dessa forma, a Fenafisco e a Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal (Anfip) lançaram, este ano, a campanha
“Reforma Tributária Solidária”, com a
realização de atos, audiências públicas e
seminários nos diversos estados. O projeto teve
início em maio de 2017 e, desde então, reúne
mais de 40 especialistas com o propósito de
elaborar diagnósticos e apresentar propostas
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Publicações produzidas pela Fenafisco e a ANFIP, com a contribuição de mais de
40 especialistas, divulgam as premissas da Reforma Tributária Solidária
O Sintaf Ceará também contribuiu com a formatação da proposta dos agentes
do Fisco para a Reforma Tributária Solidária, que visa combater as desigualdes
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A união que faz

a força
N

vencimentos e proventos de aposentadoria –
luta que une mais fortemente os fazendários
ativos e aposentados. A demanda é justa e
plenamente viável, mas não será uma conquista
fácil para a categoria. É por essa razão que o
Sintaf conclama a participação de todos os
aposentados nessa luta, acompanhando de
perto as ações do Sindicato.
Vale a pena ressaltar, ainda, a parceria entre
a Coordenação Regional do Sintaf no Cariri e a
Associação, que levaram o tradicional Sarau da
AAFEC aos fazendários ativos e aposentados de
Juazeiro do Norte. O Sarau acontece desde abril,
na UFFEC Juazeiro, e tem levado música e
poesia aos servidores da Região.

ão é de hoje que o Sintaf enaltece a
luta conjunta de ativos e aposentados
em benefício de toda a categoria
fazendária. Prova disto é a participação da
AAFEC em todas as mesas de negociação
com a Administração Fazendária e com o
Governo do Estado, junto com o Sindicato.
Em períodos de greve, mais uma vez os
servidores aposentados mostram o seu
valor, participando ativamente dos atos e
paralisações.
Para a Diretoria, é essencial que o Sintaf e a
AAFEC continuem juntas, principalmente diante
dos desafios que se apresentam. O mais urgente
é a incorporação do piso do PDF aos
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Nova gestão
à frente das lutas
A

positivos, a redução dos gastos, a comodidade
para votar e a rapidez na apuração do resultado.
O diretor de Organização do Sintaf, Lúcio
Maia, parabenizou a Comissão Eleitoral e
ressaltou o compromisso da nova gestão, eleita
com 98,67% dos votos – o que aumenta a
responsabilidade diante da categoria. O diretor
citou ponto a ponto as principais demandas dos
fazendários cearenses, que compõem o
programa da chapa eleita, dentre elas a
incorporação do piso do PDF, aprovação da Lei
Orgânica e melhores condições de trabalho,
bem como as lutas dos servidores estaduais e
nacionais, a exemplo das reforma da
previdência, tributária, trabalhista e o ajuste
fiscal.

nova gestão do Sintaf, que estará à
frente das lutas sindicais no triênio
2018-2021, foi diplomada na manhã
do dia 4 de julho, no auditório da Secretaria
da Fazenda do Ceará. Além da representação
das entidades fazendárias, marcaram
presença os deputados estaduais Evandro
Leitão e Manoel Duca da Silveira, ambos
fazendários e filiados ao PDT, além do o
diretor de Aposentados e Pensionistas da
Fenafisco, Celso Malhani.
Em sua fala, o presidente da Comissão
Eleitoral, Orion Bonfim, destacou o desafio inicial
de realizar as eleições eletrônicas no Sintaf, de
forma pioneira. Ele ressaltou o sucesso da
eleição eletrônica e elencou, como pontos
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UNIDOS PARA

conquistar
U

esforçando-se sempre pela unificação da
categoria.
Assegurar a incorporação do piso do PDF para
todos os servidores fazendários ativos,
aposentados e pensionistas é uma das principais
bandeiras de luta da nova gestão, assim como a
conquista da Lei Orgânica da Administração
Fazendária (LOAF). Outras demandas prioritárias
são a regulamentação do plantão de fiscalização
do trânsito de mercadorias como base no regime
de 1x3, a luta permanente pela melhoria das
condições de trabalho e a realização de concurso
público ara todos os cargos da Administração
Fazendária.
Além de lutar, com visão estratégica, por todas
as demandas específicas dos fazendários
cearenses, a Diretoria do Sintaf reafirma a
solidariedade com a luta geral da classe
trabalhadora.

nir cada vez mais a categoria fazendária
para avançar nas conquistas. Esse é o
propósito da nova Diretoria Colegiada,
que tem vários desafios pela frente. A nova
gestão se compromete a realizar uma ação
democrática e transparente, além de garantir
autonomia e independência do Sindicato frente
aos governos e partidos políticos, reafirmando
os princípios históricos da luta sindical.
A nova Diretoria buscará fortalecer as
instâncias de participação dos fazendários,
principalmente o Conselho Sindical, e se
empenhará no diálogo com todos os segmentos
fazendários. Também visará o fortalecimento da
Fundação Sintaf, para que a Instituição
desempenhe uma gestão independente da ação
sindical e comprometida com seus objetivos
estatutários. Trabalhará em defesa de todos os
fazendários, ativos, aposentados e pensionistas,
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Comunicar
para mobilizar
O

do aplicativo no número (85) 9 9174-4309. Os
canais de acesso à Ouvidoria estão abertos
através do site do Sintaf (www.sintafce.org.br,
no link “Ouvidoria”), através do telefone (85)
3281.9044, pelo WhatsApp já citado, pelo e-mail
ouvidoria@sintafce.org.br ou ainda através das
mídias sociais do Sindicato.

movimento sindical no Brasil
atravessa um momento de profundas
mudanças e a comunicação é parte
estratégica desse processo. Além de
aproximar o sindicato de sua base, o papel
da comunicação sindical é colaborar com a
formação e organização dos filiados,
impulsionando o engajamento nas lutas
gerais e específicas, de interesse dos
fazendários e da sociedade.
Com o objetivo de aperfeiçoar e estreitar a
comunicação com a categoria, a gestão 20152018 buscou dinamizar o atendimento aos
filiados e utilizar a tecnologia como aliada. Em
outubro de 2015, iniciou o envio de notícias pelo
Whatsapp, criou a Ouvidoria do Sintaf e
implementou a filiação online, que agora pode
ser feita através do site.
Para receber notícias do Sintaf pelo
WhatsApp basta enviar uma solicitação através

Acompanhe as nossas redes sociais:
Facebook:
https://www.facebook.com/sintaf.ceara
Twitter:
https://twitter.com/sintaf ou @sintaf
Instagram:
https://www.instagram.com/sintaf_ce
Linkedin:
https://www.linkedin.com/ sintaf-ce
Youtube:
ttps://www.youtube.com/Sintafce
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