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..........O governo federal encaminhou em agosto ao Congresso Na-
cional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 23, que, caso
aprovada, dará uma “pedalada fiscal” nos chamados precatórios.

..........E o que é um precatório? Segundo explicam os advogados, em
um misto de “juridiquês”: “Precatório é uma espécie de requisição
de pagamento de determinada quantia a que a Fazenda Pública
(União, Estados, Municípios ou Distrito Federal) foi condenada em
processo judicial, para valores totais acima de 60 salários mínimos
por beneficiário. A Requisição de Pagamento é encaminhada pelo
Juiz da execução para o Presidente do Tribunal. As requisições rece-
bidas no Tribunal até 1º de julho de um ano são autuadas como Pre-
catórios, atualizadas nesta data e incluídas na proposta orçamen-
tária do ano seguinte. Os Precatórios autuados após esta data serão
atualizados em 1º de julho do ano seguinte e inscritos na proposta
orçamentária subsequente. O prazo para depósito, junto ao Tribunal,
dos valores dos precatórios inscritos na proposta de determinado
ano é dia 31 de dezembro do ano para o qual foi orçado. Quando
ocorre a liberação do numerário, o Tribunal procede ao pagamento,
primeiramente dos precatórios de créditos alimentares e depois os de
créditos comuns, conforme a ordem cronológica de apresentação”.

..........Como se percebe, precatórios são dívidas líquidas e certas,
transitadas em julgado, sobre diversos assuntos, desde questões pa-
trimoniais, como desapropriação de terras e imóveis em geral, débi-
tos não liquidados com empreiteiras de obras públicas e ações de
execução de cunho trabalhista, em especial de servidores públicos.

..........Ao encaminhar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
(PLDO), o governo, em especial, o ministério da Economia consta-
tou que o volume de recursos destinados aos precatórios inscritos até
julho deste ano havia aumentado de forma expressiva, passando de
R$ 57 bilhões para R$ 89,1 bilhões em 2022.

..........A Advocacia Geral da União, que representou em juízo a
União em todas estas causas transitadas em julgado, foi fornecendo
as informações ao ministério gradativamente. Mas parece que houve
um “cochilo” geral. E agora querem postergar o pagamento do que
já está consolidado num efetivo calote. 

..........Apesar de garantir prioridades nas verbas alimentares, a PEC
23 também sinaliza pagar à vista os precatórios de pequeno valor,
somada a uma fatia dos demais, limitada a 2,6% da receita corrente
líquida. O restante será parcelado em 9 anos e corrigido pela Selic.

..........As entidades de classe dos servidores se mobilizaram e estão
atuando junto à Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) da Câ-
mara dos Deputados, apontando as diversas inconstitucionalidades
do texto, em comum acordo com representantes do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

..........Esperamos que a “pedalada” e o consequente calote não se
concretizem. Estamos nesta luta!
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EDITORIAL

Plantão Fiscal é uma publicação digital exclu-
siva da Associação Gaúcha dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil (AGAFISP).
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andares | CEP 90010-001 - Porto Alegre (RS)
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E-mail: agafisp@agafisp.org.br

EXPEDIENTE
O calote nos precatórios

http://agafisp.org.br/


..........O cronograma para a realização da XXVIII
Convenção Nacional Ordinária, bem como todos os
atos inerentes foram aprovados em Assembleia Geral
Extraordinária realizada nos dias 18 e 19 de agosto.

..........Com a possibilidade de se realizar o encontro
de forma virtual, os Conselhos Executivo, de Repre-
sentantes e Fiscal da ANFIP resolveram propor nova
data, para deliberar exclusivamente sobre a Prestação
de Contas da Gestão 2019-2021, a eleição da Comis-
são Eleitoral Nacional (CEN) e a homologação das
chapas do Conselho Executivo e das candidaturas in-

..........A Frente RS em Defesa do Serviço Público, da
qual a AGAFISP faz parte, representada pelo diretor
de Política de Classe, Vilson Antonio Romero, apro-
vou mais estratégias de intensificação das atividades
contra a PEC 32/20, da Reforma Administrativa.

..........Vilson Romero, que também é coordenador da
Frente, tem mobilizado as cerca de 30 entidades que
integram o coletivo. Diversas audiências públicas têm
sido realizadas na capital e no interior do RS, com
debates e esclarecimentos à sociedade sobre os impac-
tos da proposta de emenda.

..........Na Comissão Especial são discutidas outras
mudanças de mérito, havendo parlamentares e parti-
dos defendendo amplos debates acerca do aprofunda-
mento dos impactos da medida.

..........Além das audiências, têm sido feitas ações nas
redes e mídias sociais dos deputados federais gaúchos 

AGAFISP e Frente RS pressionam deputados federais
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REFORMA

CONVENÇÃO 

ANFIP realiza seu evento bienal de forma virtual

que integram a Comissão Especial, que são Osmar
Terra, Marcel Van Haten, Alceu Moreira e Marcelo
Moraes, além de Paulo Pimenta, que, junto ao seu
partido, posicionou-se contra a emenda.

..........No mês de agosto, em conjunto com a Frente
do Serviço Público (FSP/RS) e a União Gaúcha em
Defesa da Previdência Social, foram colocados nas
ruas de todo o estado mais de 120 outdoors e
frontlights, com a mensagem “Deputado, quem vota
contra os serviços públicos, não volta”, como mais
uma mídia de rua para pressionar os parlamentares.

dividuais ao Conselho Fiscal, visto que o atual man-
dato se encerra em 31 de dezembro de 2021.

..........A medida é decorrente da pandemia da Covid-
19, que afetou a agenda de eventos presenciais da
Entidade e, por isso, adiou a data de realização da
Convenção Nacional. 

07/09 - Prazo final para inscrição de Convencionais, somente através do site da ANFIP
24  a  27/09 - Eleição dos Convencionais, somente de forma virtual
29/09 - Divulgação do resultado das eleições 
08 a 10/11 - Realização da XXVIII CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA (CNO), de forma virtual
(Prestação de Contas 2019-2021, homologação das candidaturas ao Conselho Executivo e ao Conselho Fiscal)

CALENDÁRIO



             O presidente Luiz Carlos Santos da Silva fez a saudação
inicial da live comemorativa ao Dia dos Pais, realizada no dia 5 de
agosto, lembrando da importância da figura paterna e das suas
responsabilidades perante os filhos, dentro do núcleo familiar.

               A diretora Cultural e Social, Elisabete Diniz, foi a mestre
de cerimônias dando agilidade e descontração ao momento de
integração que reuniu dezenas de associados de todo o RS. A aber-
tura triunfal com a música de Vangelis, “Chariots of Fire”, deu o
tom do que seria mais um evento emocionante, apesar de virtual,
do projeto AGAFISP Mais Perto de Você. 

         O psicanalista e mestre em psicologia social, Matheus
Minella Sgarioni, foi o palestrante convidado, que discorreu sobre
as diversas circunstâncias do papel do pai na família e na socie-
dade, também analisando as dificuldades trazidas nos relaciona-
mentos, em decorrência das restrições sanitárias impostas pela
pandemia de Covid-19, em especial entre os casais separados onde
há guarda compartilhada.

           Depois da apresentação, o presidente convidou diversos
associados a se manifestarem sobre momentos marcantes de sua
vida, tendo como foco a experiência como pais, a partir da
mensagem: “Conviver é uma arte que a cada dia cabe às pessoas
lapidarem seu relacionamento com muita paciência e sabedoria,
pois só assim conseguimos permanecer em harmonia, superando as
turbulências causadas pelas diferenças de personalidade, pelas
ações involuntárias, somadas aos fatores externos”.

             Ao final, após diversos sorteios, todos saíram gratificados
por mais um momento de integração, emoções, reencontros e
congraçamento proporcionado pela AGAFISP aos seus associados.
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Associados gaúchos participam da
Live comemorativa



A Diretoria aprovou um calendário de eventos com o objetivo de
retomar os encontros presenciais dos associados, respeitando todos os
protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias.

Entre 13 e 15 de outubro, realiza uma excursão rodoviária à cidade de
Ametista do Sul, capital mundial da pedra ametista (leia na pág. 8).

O município conta com 136 garimpos (48 deles ativos) e as minas es-
tão em média a uma profundidade de 60 metros. O subsolo da cidade
é como um formigueiro, cheio de túneis e escavações.

As pedras de Ametista do Sul também despertaram a cidade para o
turismo. Hoje, as principais atrações, além das belíssimas pedras, são
as visitações às minas, restaurantes e vinícolas subterrâneas. 

No Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, mantidas as condi-
ções que permitam as reuniões sociais, será realizado um Almoço de
Confraternização, no Salão Nobre da Associação Comercial de Porto
Alegre, no edifício do Palácio do Comércio.

Também está sendo organização um Jantar Anual de Confraterni-
zação, retomando os agradáveis encontros de final de ano. O evento
está programado para 19 de novembro e será realizado nos salões da
Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa). 

No final do mês de novembro, entre os dias 23 e 25, há a previsão de
outra excursão, desta vez a São Miguel das Missões. Dos antigos Sete
Povos das Missões localizados no RS, destacam-se as ruínas de São
Miguel, um dos aldeamentos, chamados de redução, fundados por
padres jesuítas, entre o final do século XVII e meados do século
XVIII, para abrigar e catequizar os índios guaranis.

SETEMBRO
1 - Lurdes Leite Guariente, Elandi de Freitas Ferreira
e Angela Maria Oliva Palma
2 - Manoel Laquito Leaes e Elpidio da Silva Tavares
3 - Liriam da Costa Frediani e Maria Rosa M. Cardia
4 - Lourdes de Araujo Fontella, Helena Dossin,
Marilia Agra Andriotti e Carmina Albani
5 - Gilda Eunice Piveta e Celso Rodrigues Sallaberry
8 - Isabel Marques Melgare
10 - Felicio dos Passos Brum e Fabiola R. Barreto
11 - Zilah Maria de Oliveira
12 - Sandra Cordeiro Silveira
13 - Alziro Finamor, Marlise Noschang e Alba Emilia
Salvador Simoes
14 - Sergio Antonio Robaski
15 - Maria Elisabeth Selistre da Silva
16 - Marco Aurelio Bolzoni
17 - Luiz Oscar Correa de Azambuja
18 - Maria Coimbra Sander e Eva Mariana Iracy
19 - Marilia Augusta Sander e Josane Maria Lucena
20 - Myrtes do Lago Mariano e Adeli Benicia Dorfey
22 - Adalberto Pritsch, Celia Demutti e Elaine da Rosa 
24 - Merces Regina Pandolfo e Lilian Kerber Bolsson
25 - Pedro Carlos Perez de Mattos, Maria Lourdes dos
Santos e Maria Ordalia Santos Altermann
28 - Maria Helena Barreto
29 - Miguel Jose da Silva, Teresa Regina Venturini
Cunha, Cleuza Terezinha Moreira Marques, Mirian
Comandulli, Rosangela Barcellos Braga, Sonia
Morales Nunes e Ariony Gomes Muller
30 - Rita T. da Fontoura e Maria Tereza R. Fichtner

OUTUBRO
1 - Mauro Mallmann Graziadei
2 - Celina Demoliner, Rosana Nolde e Jorge Vilmar
6 - Luiz Sergio Chaves de Souza
7 - Thalia Da Silva Dornelles e Flavio Pereira Leite
8 - Zilah Noelly Mabile Falci e Zoe da Silva Souza
9 - Maria Marta Breyer Kosciuk
10 - Maria dos Anjos dos Santos e Arlete Allgayer
11 - Teresinha de Jesus Wamosy de Oliveira, Sergio
Zani dos Santos e Wilson Renato Barsante Machado
12 - Laci Batista Ferreira
13 - Ilma Joana Dullius e Maria Amalia Castro Duarte
14 - Antonio Carlos Lavoura e Gilberto da Veiga
15 - Ivone Rodrigues Loss, Jacob Luiz Lazzaretti,
Orlando Liska e Ana Maria Drechsler Provenzi
16 - Marville Taffarel, Ornelio Jose Kirst e Eduardo
Greggianin
17 - Izara Therezinha Aquino e Maria Nadir Correa 
18 - Eraldo Luiz do Amaral Filho
20 - Anna Suely Rebello Green
21 - Zeni Terezinha da Luz Santana
22 - João Batista de Oliveira
23 - Edina Sanseverino e Jacques Castiel Burd
24 - Odete Koche Trindade
25 - Jacqueline Campos da Fonseca
26 - Alba Maria S. Martins e Marcelo Ramos Oliveira
27 - Dea Terezinha Goncalves Bender, Marco Antonio
Guimaraes de Barros e Maria Lenir Beza 
29 - Werner Egon Pruffer, Erna Neumaier Kelling,
Marlise Sander e Roger Odillo Klafke
30 - Ruth Moreira da Costa, Luiz Ismar Cardoso
Floriano Machado, Candida de Lourdes Vasconcelllos
e Elisabete dos Santos Diniz
31 - Helio Muller

NOVEMBRO
3 - Tatiana Franzen Alves
4 - Vania de Oliveira Trindade
5 - João Dorival Xavier de Souza
6 - Acmene Maria Inda Fraenkel, Rui Fernando Leal
Gonzaga e Carlos Eduardo Barcellos Dieguez
7 - Vera Maria Hugo da Rocha e Jairo Luiz F. Botelho
8 - Suelci Pereira Silva e Tania Bertoni de Araujo
9 - Cecilia Dutra Pillar e Sonia Rejane de Almeida
10 - Glorialdo Barcelos da Silva
11 - Harvey Ciulla de Almeida e Elaine Cavalheiro
12 - Jose Amilton Vieira Freire
15 - Celso Both e Nara Elena Dante Diniz
16 - Armando Leonardo Quoos e Zaida Cusato
17 - Rosemarie M. Barcellos e Consuelo S. Muller
18 - Guisela Anizia Konzen, Maria Bernardete E. Ber-
nardi e Maria Luisa Carvalho Cestari
19 - Oliria Cagnin e Luisa Salete Dalla Zen
20 - Izabel M. Schultz, Ana A. Birck e Daniela Lopes
22 - Demetrio S. Lopes, Eva Z. Medeiros Bittencourt,
Sirlene Teresinha R. da Silva e Patricia P. Cordeiro 
23 - Erenita Veronica de Souza, Nilce Teresinha B.
Candido, Lirio A. Kothe e Celestino Tadeu Argenti
24 - Elsi Schreiner Bertoncello
26 - Dalila Soares Indrusiak, Jose Maria Salatino e
Liane Beatriz Kehrwald
27 - Gecy Greipel das Neves, Nereu Alberto Finck
Capeletti e Dao Real Pereira dos Santos
29 - Camilo Fragata dos Santos Neto 
30 - Bruno Feliciano Haab e Ana Maria Martins

Diretoria divulga programação social
ANIVERSARIANTES

PLANTÃO FISCAL Página 6

CULTURAL

Saiba tudo sobre as ações em andamento entrando em contato
com a Diretoria Jurídica da AGAFISP, diretamente no site,
por meio do formulário de envio ou pelo e-mail:
 jurídico@agafisp.org.br

FALE COM A DIRETORIA JURÍDICA



.........O presidente Luiz Carlos Santos da Silva e o
vice-presidente José Amilton Vieira Freire receberam
Mariane Peruch, analista de Programas Assistenciais,
e Tatiane Gonçalves, assistente administrativa, repre-
sentantes da Gerência Estadual da Geap Saúde no RS.

.........No encontro foi reivindicada a ampliação da re-
de credenciada de hospitais, laboratórios e clínicas no
interior do RS, destacando a precariedade de atendi-
mento em algumas regiões. As representantes locais
do plano de saúde anotaram a demanda e se compro-
meteram em levar a gestão à Gerência Estadual.

.........Os participantes iniciaram uma articulação para
que sejam promovidos encontros virtuais com os
associados da AGAFISP, tendo como foco recomen-
dações e orientações sobre melhoria da qualidade de
vida e cuidados com a saúde.

Diretoria reivindica melhoria dos serviços da Geap Saúde
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SAÚDE

.........Mariane Peruch fez questão de ressaltar o traba-
lho que a gestão local está fazendo para melhorar a
abrangência do plano de saúde, observadas as restri-
ções decorrentes da pandemia. Informaram as funcio-
nalidades da telemedicina, com comunicação direta
com a Geap através do WhatsApp (61) 9 9988-1145.

SEGURANÇA

Como proteger seus dados bancários no celular
.........Com a utilização cada vez mais intensa dos apa-
relhos celulares e consequente instalação de aplicati-
vos dos bancos para aumentar a funcionalidade e rapi-
dez de acesso, especialistas recomendam uma série de
cuidados necessários para proteção de seu dinheiro e
de seus dados pessoais. Algumas dicas:

1 – Instale o aplicativo oficial do banco 
2 – Não use o app do banco em aparelhos de terceiros
3 – Use a ferramenta apenas em redes seguras
4 – Não guarde informações sobre a conta no celular
5 – Habilite a verificação em duas etapas
6 – Tenha antivírus e, se possível, use VPN
7 – Monitore suas contas com frequência
8 – Bloqueie o IMEI, em caso de furto ou roubo
9 – Formate o aparelho a distância
10 – Proteja o chip com uma senha
11 – Não use sempre a mesma senha
12 – Evite armazenar dados de cartão de crédito
13 – Defina um e-mail alternativo de recuperação

Leia a íntegra da matéria em https://canaltech.com.br/seguranca/13-
dicas-para-proteger-seus-dados-bancarios-no-celular/

www.agafisp.org.br

agafisp@agafisp.org.br youtube.com/agafisp

facebook.com/agafisp

AGAFISP DIGITAL
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https://canaltech.com.br/seguranca/13-dicas-para-proteger-seus-dados-bancarios-no-celular/


..........Entre os dias 13 e 15 de outubro ocorre mais
uma etapa do projeto AGAFISP Mais Perto de Você:
uma maravilhosa excursão às termas de Iraí e ao
esplendor de Ametista do Sul. 

..........O evento obedecerá a todos os protocolos sani-
tários recomendados, preservando a saúde dos partici-
pantes, com uso obrigatório de máscaras, distancia-
mento e álcool gel à disposição dos excursionistas.

..........As inscrições podem ser feitas através do e-mail
eventos@agafisp.org.br ou diretamente pelo Whats-
App (51) 9 9218-6256.

AGAFISP promove excursão à Ametista do Sul em outubro
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ATIVIDADES

PROGRAMAÇÃO

              13 de outubro

                     7h - Apresentação 
                     7h20 - Partida da viagem

1º DIA: PORTO ALEGRE - IRAÍ - (449km)
Trajeto, passando pelas cidades de Lajeado, Sole-
dade, Seberi, Frederico Westphalen,até Iraí. No tra-
jeto, almoço em trânsito (não incluído). Chegada
prevista para as 15h, diretamente no hotel previa-
mente selecionado e hospedagem. Restante da tarde
livre para desfrutar da cidade e do Balneário de
Águas Termais (Opcional - R$ 15,00 por pessoa).
À noite, jantar (incluído).

2º DIA: IRAÍ - AMETISTA DO SUL - (35km)
Após o café da manhã, 8h30, saída do hotel e via-
gem para Ametista do Sul. Chegada e visita ao Mu-
seu Ametista, onde se encontram as maiores e mais
valiosas ametistas. O município, considerado a
“Capital da Ametista”, possui a maior jazida do
mundo. Haverá, se possível, visita aos “garimpos”,
galerias subterrâneas (200m de profundidade), de
onde são extraídas as pedras preciosas. Almoço no
Restaurante Subterrâneo (incluído). Após, visita à
Pirâmide Energética, revestida de ametistas e
tempo para compras no comércio local. Após,
retorno ao hotel em Iraí. Jantar no hotel (incluído).

3º DIA: IRAÍ - PORTO ALEGRE - (449km) 
Café da manhã no hotel (incluído). Manhã livre
para desfrutar do complexo termal, opcional,
Ingresso no Balneário Oswaldo Cruz (R$ 15,00 por
pessoa - não incluído), onde todas as instalações
são abastecidas com água mineral a 39°, direto da
fonte, durante 24 horas. Os hóspedes ainda poderão
desfrutar de toda a infraestrutura do Balneário de
Águas Termais. O Rio Uruguai é ainda outra opção
de passeio aos amantes da natureza. Após, almoço
no restaurante do hotel (incluído). Em horário
previamente determinado, saída do hotel com todas
as bagagens e início do regresso a Porto Alegre. No
trajeto, parada técnica. Chegada à noite e fim de
nossos serviços.

SAÍDA
HORÁRIO
LOCAL DE
EMBARQUE

Haudi Park - Rua Voluntários da
Pátria, 1.140 - (Porto Alegre).

PREÇOS

ACOMODAÇÃO EM APTO. DUPLO 
A partir de R$ 1.590,00 à vista ou 1+4x R$ 349,00
ou 1+9x R$ 169,00 (mínimo 25 inscritos);

ACOMODAÇÃO EM APTO. SINGLE
A partir de R$ 2.320,00 à vista ou 1+4x R$ 510,00
ou 1+9x R$ 255,00 (mínimo 25 inscritos).

Transporte em ônibus leito turismo, 2 diárias em
aptos tipo standard – single ou duplos casal/twin no
hotel A. J. TERMAS, em Iraí; 4 refeições (café da
manhã, almoço, lanche e jantar) e bebidas liberadas
durante a estada (café, água, sucos, refrigerantes,
cervejas, drinks e vinhos de marcas selecionadas
servidos na taça), ingressos em pontos turísticos
como: Ametista Parque Museu, Trenzinho das Pe-
dras, Belvedere, Museu de Mineralogia, Vinícola
Ametista, garimpo em atividade, Museu de Pedras
Gigantes, Igreja São Gabriel, Pirâmide Energética,
guia de turismo acompanhante e guia local.

Despesas de caráter pessoal ou quaisquer outras
que não estejam expressamente mencionadas como
incluídas. Bebidas durante o almoço no Restaurante
Subterrâneo em Ametista não estão inclusas.

Para mais informações, contactar Alexandre, da
DESTIN – TURISMO: alexandre@destin.com.br
ou (54) 3282.6148 | 3282.1363 | 99938.9977 | (51)
99874.5743.

INCLUI

NÃO INCLUI


