
A diretoria do Sindifisco-
AC esteve reunida na ma-
nhã desta terça-feira 17, 
para tratar assuntos de inte-
resse da categoria. 

Entre as pautas abordadas 
destacam-se: 

• Portaria do Prêmio 
2019; 

• Processos de Promo-
ção e Progressão dos 
concursados de 
2002; 

• Tratativas com Go-
vernador e com a 
Secretaria de Fazen-
da; 

• Posicionamento 
acerca da Pandemia 
de Coronavírus. 

Portaria do Prêmio 2019 

 Bastante solicita a secretaria da Receita 
Wanessa Brandão recebeu a diretoria do Sindifisco-
AC na manhã deste dia 17 de março de 2020.  

 Questionada sobre a publicação da portaria 
para pagamento do Prêmio pelo alcance da meta 
referente ao exercício 2019 a secretária de receita 
informou que tratará pessoalmente da questão para 
dar um melhor posicionamento já que trata-se de 
matéria de competência da Secretária Semirames 
Dias. A priori ela informou que a questão do paga-
mento está seguindo dentro dos trâmites normais. 

Processos de Promoção e Progressão dos concur-
sados de 2002; 

 Após breve histórico realizado pela direto-
ria do Sindifisco a secretária Wanessa Brandão in-
formou que realizará uma agenda junto a SEPLAG 
para superar os entraves burocráticos levantados. O 
objetivo é propor a realização de uma ação conjunta 
entre os dois órgãos a fim de realizar corrigir o mais 
rapidamente possível realizando os enquadramentos 
corretos dos auditores. 

Diretoria do Sindifisco-AC se 
reúne com Secretária da Receita 

Posicionamento acerca da Pandemia de Coronavírus. 

Em face a Pandemia de 
Coronavírus a secretária 
se posicionou informando 
que estará realizando tra-
tativas junto a Secretaria 
de Saúde objetivando a 
aquisição de Álcool em 
gel para abastecimento 
junto da Secretaria de 

Estado da Fazenda e dos 
Postos Fiscais.    Existe 
uma preocupação toda 
especial sobre esse tema 
sobretudo em relação aos 
colegas que realizam suas 
atividades nos postos, pois 
eles tem contato direto 
com transportadores ori-

undos de várias regiões 
onde os índices de casos 
são intensos.  

Essa questão já havia sido 
levantada pelos colegas 
plantonistas através das 
redes sociais.  

 

• Questão do passivo referente 

as progressões e promoções 

        

Segundo Wanessa Brandão existe a 

possibilidade do Estado estudar  criação 
de um cronograma geral de pagamento 

mas que leve em conta questões objeti-

vas de prioridade. 
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Tratativas com Governador e com a Secretaria de Fazenda 

 A diretoria do Sindifisco-AC buscou lembrar dos êxitos conquistados através 
da parceria entre o governo e o SINDIFISCO e lembrou que as tratativas referente ao 
ponto eletrônico, que libera os auditores da obrigatoriedade contida no Decreto 
4.730/2019, foi acordada junto ao governador e que necessita de reformulação já que a 
liberação publicada não contempla todos os auditores da  receita. Wanessa Brandão 
reiterou que está a frente da questão e está tomando as medidas necessárias a sua corre-
ção.  
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