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SINDIFISCO-DF promove uma série de 
encontros com candidatos ao governo e 

apresenta Agenda de Reivindicações

O Sindicado dos Auditores Tri-
butários do Distrito Federal (SINDI-
FISCO-DF) e a Associação dos Audi-
tores Tributários do Distrito Federal 
(AAFIT)com seus respectivos repre-
sentantes entregaram aos candida-
tos ao governo do DF, Rodrigo Rol-
lemberg (PSB), LuizPitiman (PSDB), 
Jofran Frejat (PR) e Toninho (PSOL), 
durante o período eleitoral, um do-
cumento constando a Agenda de 
Fortalecimento do Fisco Candango 
para o Desenvolvimento Econômico 
e Social do Distrito Federal. O ob-
jetivo desta iniciativa é apresentar 
a importância do trabalho do fisco 
no DF, assim como destacar as fragi-
lidades e as soluções para um bom 
desempenho da carreira de audito-
ria tributária, além docrescimento da 

receita derivada fundamental para 
a execução orçamentária regional.

Dentre as pautas de reivindica-
ções, o presidente do SINDIFISCO-
DF, Rubens Roriz, destacou a realiza-
ção do concurso público, tão urgente 
à carreira no atual quadro adminis-
trativo da Secretaria de Estado de 
Fazenda do DF.“Nós precisamos que 
esse concurso seja realizado urgen-
temente. Isso é vital para podermos 
recuperar a capacidade do Fiscoe 
para fazermos política tributária, 
evitando assim o processo de falên-
cia em que nos encontramos atual-
mente”, revelou. 

Além do concurso, o presidente 
do SINDIFISCO-DF também citou o 
julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade ADI 4730, que trata 

sobre o Trem da Alegria (Lei Distrital 
4.717/11) e tramita no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a implantação 
do adicional de periculosidade, a 
importância do Fundo Constitucional 
e a necessidade de incrementar as 
receitas tributárias para o financia-
mento sustentável do PIB brasiliense. 
Em discurso, Roriz destacou o ponto 
mais importante para a carreira que 
é o concurso público. “O fisco está 
acabando e queremos mudanças 
imediatas e urgentes. A realização 
do concurso para auditor tributário 
com 100 vagasserá de extrema im-
portância, ou fisco passará para um 
processo de extinção”, asseverou.

O presidente da AAFIT, Jadson 
Januário, ressaltou nos eventos que 
o Fisco não teve, nos últimos anos, 
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o reconhecimento merecido, mas 
a categoria é vital. “Buscamos os 
recursos necessários para que o 
governo possa se fortalecer mais 
e transformar essa arrecadação 
em melhorias para toda a socie-
dade”, disse. Por isso, segundo Ja-
dson, “é importante frisar que nós 
queremos buscar mais recursos. 
Queremos trabalhar, porém isso 
só é possível com a valorização e 
ampliação do quadro de pessoal 
da nossa categoria, ou seja, com 
a realização de concurso público 
e convocação dos aprovados”, fi-
nalizou. O presidente ainda com-
pletou que todos os aspirantes 
ao cargo de governador do DF, 
tenham ciência das reinvindica-
ções resumidas nos dez tópicos da 
agenda.

Os encontros contaram ainda 
com a presença do vice-presidente 
da Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos Esta-
duais (FEBRAFITE), Lirando de Aze-
vedo Jacundá, da representante 
da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores da 
Secretaria da Fazenda do Distrito 
Federal (CREDSEF), Maria Helena 
Rodrigues Pereira, e do nosso co-
lega, Auditor Fiscal da Receita do 
DF e candidato a Deputado Distri-
tal pelo PTB, André Clemente. Es-
tiveram presentes também outros 
candidatos aos cargos eletivos 
no DF como Gim Argelo (PTB), Lu-
cia Fattorelli (PSOL), Celina Leão 
(PDT), Flávia Arruda (vice-gover-
nadora PR) e Juracy Tesoura de 
Ouro (PTB).

Os encontros selaram uma sé-
rie de compromissos com o fisco 
candango. Em suma, Rubens Roriz, 
avalia que foram proveitosos e 
que esperam contar com o que fi-
cou firmado.  “Vamos acompanhar 
de perto tudo que será colocado 

em pauta pelo candidato eleito. 
Vamos cobrar e lutar para que os 
acordos sejam cumpridos”, garan-
tiu. É evidente que a Secretaria de 
Fazenda passa por uma carência 
de recursos humanos, especialmen-
te de funcionário de carreiras tí-
picas de estado, Roriz disse estar 
preocupado com a situação. “Esta-
mos com um déficit enorme na se-
cretaria, e o atual governo fechou 
os olhos para isso. Necessitamos 
da realização do concurso publico 
em caráter de urgência ou o fisco 
vai sucumbir”, alertou Roriz. Há 20 
anos que não se realiza o concurso 
para o cargo de auditor tributário 
da SEFDF.
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9. Implantação da carga horária de 30 horas, a 
exemplo dos demais servidores do GDF, conforme 
LC 840/2011; e

10. Implantação de política de treinamento e 
capacitação com vistas ao aprimoramento dos AFR-
DF.

11. Reivindicações da Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria 
da Fazenda do Distrito Federal – CREDSEF.

II – Item Final 
Consignação dos empréstimos em folha de pa-

gamento para as cooperativas de crédito do Dis-
trito Federal 

Alteração do Artigo 4º, Inciso VIII, do Decreto 
28.195, de 16 de agosto de 2007, dando-lhe a 
seguinte redação:

VIII – Amortização de parcelas e juros de em-
préstimos pessoais, quando se tratar de instituições 
de crédito oficial e cooperativas de crédito dos ser-
vidores do Governo do Distrito Federal.

1. Realização do concurso público com 100 va-
gas e cadastro de reserva, para o cargo de AFRDF;

2. Agilização do julgamento da ADI 4730 – STF 
que trata do trem da alegria;

3. Alteração da Lei que institui a gratificação 
de titulação para majoração de valores, no pata-
mar de outras categorias do DF;

4. Aumento linear no vencimento básico de 
12,71%, para equiparar a PGDF, após janeiro de 
2015, visando recomposição remuneratória;

5. Percepção do adicional de periculosidade no 
percentual de 10% do vencimento básico, conforme 
prevê o artigo 83 LC 840/2011;

6. Edição da lei específica que efetue a aplica-
ção imediata da contagem de tempo de aposenta-
doria especial em face da prolação do Mandato 
de Injução;

7. Pagamento de dívidas de exercícios findos;
8. Edição de legislação específica que permita 

a participação nos resultados da arrecadação da 
receita tributária, extensivo aos aposentados;

Os dez tópicos da Agenda de Fortalecimento 
do Fisco Candango para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Distrito Federal:

Informamos a todos os as-
sociados que a sede do SINDI-
FISCO-DF está em reforma, e 
que estamos funcionando pro-
visoriamente no endereço SR-
TVN Q. 702 - Bloco “P” - Sala 
2031 (sala da CREDSEF) - Ed. 
Brasília Rádio Center.

O Sindicato dos Auditores da 
Receita do DF (SINDIFISCO-DF) as-
sinou o termo de convênio com a ins-
tituição educacional Congregação 
de Santa Dorotéia do Brasil, SGAN 
911 – conjunto Brasília/DF, com o 

Todos os associados agora po-
dem contar com serviços de car-
tório e certidões, logística de dis-
tribuição nacional de documentos. 
Isso graças ao convênio assinado 
entre o SINDIFSICO-DF a loja Bra-
sília 03 Cartório Virtual. São di-
versos serviços oferecidos desde 
averbações, pesquisas, encaminha-
mentos, buscas e etc. Maiores infor-
mações sobre os serviços prestados 
no nosso site www.sindifiscodf.org.
br e diretoria.brasilia03@carto-
riopostal.com.br ou pelo telefone 
3201 3200.

C o m u n i c a d o s

objetivo de ofertar serviços e pro-
dutos educativos aos seus filiados. 
Segundo o presidente Rubens Roriz, 
durante a vigência de contrato, al-
guns benefícios serão concedidos. 
“A intenção do sindicato, além de 

lutar pelos ideais da classe  é de 
atender os filiados e seus depen-
dentes da melhor forma possível. 
Este convênio prevê um desconto de 
20% na mensalidade”, explicou.

O desconto somente incidirá a 
partir da segunda parcela referen-
te às mensalidades do ano letivo. 

Para maiores informações, en-
trar em contato pelo telefone 3048 
8051 - http://www.santadoroteia-
df.com.br/
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TONINHO DO PSOL 
“Um dos princípios da nossa candidatura é que a única for-

ma de ingresso será por meio de concurso público para todas 
as carreiras do Distrito Federal, vou ler com muita atenção essa 
agenda, mas já assumo, sem titubear, o compromisso com as ban-
deiras e as reinvindicações que estão levantando. Eu sei que se 
não houver o fortalecimento do Fisco, o Estado estará na mão da 
iniciativa privada.”

ROLLEMBERG 
“Recebo as reivindicações e assumo compromisso de realizar 

o concurso público para auditor tributário com a garantia da no-
meação dos candidatos aprovados. Vou analisar todas as outras 
pautas com a nossa equipe respeitando a importância do fi sco”.

sei que se não houver o fortalecimento do Fisco, o Estado es-
tará na mão da iniciativa privada.”

PITIMAN
 “Um governo que não trata bem uma carreira tão vital ao 

estado não tem compromisso com o Distrito Federal. Comprome-
temo-nos a fortalecê-la, não só esta, como várias outras que são 
típicas de estado para dar celeridade à máquina pública. Pre-
tendo também utilizar da meritocracia que é o caminho correto 
resguardado pela realização de concursos públicos”.

FREJAT
 “Atualmente, o DF tem Orçamento de R$ 40 bilhões, porém, 

apenas R$ 300 milhões foram para investimentos. Me comprome-
to a analisar as reivindicações 

Candidatos ao Governo do Distrito Federal

o concurso público para auditor tributário com a garantia da no-
meação dos candidatos aprovados. Vou analisar todas as outras 
pautas com a nossa equipe respeitando a importância do fi sco”.

tará na mão da iniciativa privada.”


