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Optando por seguir um caminho de
independência, o processo de organização
do Sindaftema iniciou em 1994.
Na época, os processos de mobilização
do fisco estadual maranhense eram
liderados pelo Sindicato do Grupo
Tributação, Arrecadação e Fiscalização da
Fazenda Estadual do Maranhão –
Sintaf/Ma que integrava a categoria dos
técnicos da receita, auxiliares e auditores
fiscais.
Uma grande parte dos auditores já
demonstrava a sua insatisfação diante da
pouca representatividade que existia naquela
entidade, encontrando voz apenas na
Associação dos Auditores – AAFTEMA. Foi
quando a categoria passou a germinar as
primeiras conversas em torno da criação de
um sindicato específico que atendesse as
suas reivindicações em prol de melhores
condições salariais e de trabalho.

A primeira tentativa de fundação do
Sindaftema aconteceu no dia 19 de
dezembro de 1994, no teatro Praia
Grande, quando reunidos em assembleia
geral, os auditores aprovaram a criação do
Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Maranhão – Sindaftema.
A partir dai, surgiu uma série de
processos judiciais do Sintaf/MA contra o
registro de fundação do novo sindicato,
sob alegação de que não poderia haver
mais de um sindicato na mesma base
territorial representando uma mesma
categoria.
A legitimidade sindical do Sindaftema
acabou não sendo permitida por não haver
na época uma legislação distinguindo as
categorias.

MARÇO DE 2022 * EDIÇÃO COMEMORATIVA

Anos depois, em 2006, inconformados com o projeto de reestruturação das
carreiras do fisco maranhense que pretendia elevar o cargo de Técnico da Receita
Estadual ao de Auditor Fiscal, transformando-o em carreira única, e não tendo ainda a
representatividade suficiente nas decisões das assembleias por ser uma classe em
minoria, os auditores fiscais decidem convocar novamente uma assembleia geral para
retomar a criação do Sindaftema.
A mobilização acontece no dia 11 de
março daquele ano e conta com a
adesão maciça dos auditores. Motivados
pelo desejo de independência e
autonomia na Secretaria de Estado da
Fazenda, os auditores decidem retomar
a luta pela fundação do Sindaftema,
determinando naquele momento uma
nova história na luta por valorização
salarial e pelo reconhecimento da
categoria para o fortalecimento da
administração fazendária maranhense.

Auditores fiscais Manoelzinho, Jorge Castro, Hermes Castro, Magno
Vasconcelos e Damázio Nazaré compondo a mesa diretora da
assembleia.

MARÇO DE 2022 * EDIÇÃO COMEMORATIVA

1ª DIRETORIA
PROVISÓRIA
Com seu sindicato fundado, os auditores
fiscais aprovaram a criação do Estatuto da
entidade

e

a

composição

da

Diretoria

Provisória que iria reger os destinos do
Sindaftema pelo período de seis meses, até a
realização do pleito eleitoral para a escolha
da diretoria definitiva, com mandato de dois
anos.

PRESIDENTE:
HERMES CASTRO DE ARAÚJO

1

º

1

ª

CONSELHO FISCAL

SECRETÁRIO:
IRENE FERREIRA COSTA

LAUDIMAR DE JESUS S. RABELO FILHO

ANTÔNIO DE SOUSA PEIXOTO

VICE – PRESIDENTE:

JORGE LUÍS CASTRO DOS SANTOS

2

º

2

º

SECRETÁRIO:

REGINALD ERNESTO S. RODRIGUES

DAMÁZIO NAZARÉ JÚNIOR
VICE – PRESIDENTE:

IOLANDA MARIA G. M. C. BARBOSA

1

º
º

MARIA JOSÉ MOREIRA REIS

DIRETORA SOCIAL:
MARIA JOSÉ PINHEIRO CAMPOS

CONSELHO CONSULTIVO

TESOUREIRO:

MAGNO VASCONCELOS PEREIRA

2

SUPLENTES
PEDRO MATA DE O. ROMA JUVENIL

DIRETOR JURÍDICO:

BISMARQUE DE PAULA

RAIMUNDO NONATO C. AROUCHE

RONALDO OLIVEIRA DA SILVA

TESOUREIRO:

PATRÍCIA SANTOS ARAÚJO

MANOEL DE JESUS P. DOS SANTOS

JORIFLOR NASCIMENTO B. F. PEREIRA

Novas Barreiras
DISPUTA PELA LEGITIMIDADE
Não tardou para que os
auditores fiscais se deparassem
com um novo pedido de anulação
do registro da entidade, feito pelo
SINTAF/MA, no Ministério do
Trabalho. Na época, já vigorava
uma lei que definia com mais
critérios
as
categorias
na
Secretaria da Fazenda, logo, a
justificativa
apresentada
para
impedir a liberação do registro
sindical do Sindaftema já não fazia

sentido pois a categoria representada
era específica dos auditores fiscais.

Iniciou-se uma nova batalha em diversas
jurisdições pelo desmembramento sindical,
que só chegou ao fim após o Supremo
Tribunal Federal reconhecer a legitimidade
do SINDAFTEMA, prevalecendo a
vontade de representação da categoria.
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No dia 08 de maio de 2013, o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), certificou em caráter
definitivo a legalidade do Sindicato dos Auditores
Fiscais

da

Receita

Estadual

do

Maranhão,

concedendo à entidade o Registro Sindical.
De posse do documento, a entidade não pôde
mais ser questionada quanto à sua legitimidade,
tornando-se a única entidade de classe que
efetivamente representa os auditores fiscais da
receita estadual no Maranhão. Um marco para a
história do sindicato.

Quem luta,

REPOSIÇÃO
SALARIAL DE 21,7%
Conquistada através de uma ação judicial do
SINDAFTEMA contra o Governo do Estado. No
processo, o sindicato questionou a diferença entre
os reajustes de 30% e 8,3% concedidos a grupos
diferentes de servidores pela Lei Estadual nº.
8.369/2006, durante o mandato do governador José
Reinaldo Tavares. A categoria dos Auditores Fiscais
da Receita Estadual foi uma das prejudicadas por
essa lei que comprometeu o princípio constitucional
da isonomia salarial.
A recomposição salarial aconteceu em janeiro de
2014. O SINDAFTEMA então protocolou um pedido
junto à Secretaria Estadual de Gestão e Previdência
solicitando a extensão do percentual a toda a
categoria (ativos, aposentados e pensionistas),
independente de filiação. O pedido foi enviado à
Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, que
emitiu parecer favorável à solicitação, e dois meses
depois, a inclusão do percentual dos 21,7% nos
vencimentos foi estendida a toda a classe.

Diferenças pretéritas
transformadas em
precatórios.
Além da reposição aos Auditores
Fiscais, o Tribunal de Justiça
determinou ao Governo do Estado o
pagamento das diferenças pretéritas
dos 21,7%, corrigido monetariamente
e com juros.
As restituições foram transformadas
em precatórios e aguardam na fila de
pagamento do Governo Estadual
respeitando a ordem cronológica.
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Quem luta,

RESTITUIÇÃO
DO FUNBEM.
O FUNBEM (Fundo de
Benefícios dos Servidores do
Estado do Maranhão) é uma
contribuição para a saúde
que o governo estadual
desconta nos contracheques
de todos os servidores
estaduais.
O desconto obrigatório foi
questionado na justiça pelo
SINDAFTEMA,
já
que
segundo
a
Constituição
Federal “a saúde é direito de
todos e dever do Estado.” O
Tribunal de Justiça deu
parecer
favorável
ao
SINDAFTEMA tornando o
desconto
do
FUNBEM
opcional aos seus filiados e
obrigando o Governo do
Estado a devolver os valores
descontados desde 2004
com suas devidas correções.
A restituição está sendo
realizada por meio de RPV
(Requisição de Pequeno
Valor).

PROGRESSÃO
FUNCIONAL
Mantido o direito à igualdade e perdas salariais
foram reparadas.

O Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu a favor do
SINDAFTEMA na ação judicial ingressada em 18 de maio de
2011, contra o Estado do Maranhão, na qual o sindicato
questionou a Lei Estadual nº 7.583/2000, artigo 14, que
estabelecia, entre outros privilégios, a ascensão funcional dos
Auditores Fiscais lotados nos postos fiscais a cada dois anos,
enquanto os demais continuavam no intervalo de três anos,
trazendo-lhes a demora na progressão e perdas salariais.
O SINDAFTEMA sustentou que os Auditores são servidores
públicos estaduais, tendo suas relações funcionais regidas pela
Lei Estadual nº 6.107/94, exercendo todos eles o cargo de
Auditor Fiscal do Estado do Maranhão, pertencentes ao Grupo
Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Portanto,
não existia razão para a estipulação de prazos diferenciados
entre os servidores de uma mesma carreira visto que todos
são ingressos do mesmo concurso, exercem o mesmo cargo e
cumprem as mesmas atribuições impostas por lei.
Com a decisão, além de exigir o tratamento isonômico no
tempo de progressão funcional a todos os Auditores (a cada 02
anos) independentemente de sua lotação, o Tribunal de Justiça
condenou o Estado a pagar as diferenças pretéritas referentes
às perdas salariais dos que foram atingidos com a lei.
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Quem luta,

DESVINCULAÇÃO DO
TETO SALARIAL DO
GOVERNADOR
No dia 19 de junho de 2012, finalmente foi aprovada
na Assembleia Legislativa do Estado a Proposta de
Emenda Constitucional nº 001/2012, encaminhada pela
Mensagem Governamental nº 026/2012, que alterou o
Inciso XI, Artigo 19 da Constituição do Estado do
Maranhão, desvinculando a remuneração dos servidores
públicos ao limite do salário do governador e tendo como
limite máximo, o teto dos desembargadores do Tribunal
de Justiça.
A conquista foi resultado de um intenso trabalho que o
Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do
Maranhão realizou junto aos parlamentares, inclusive
durante a votação na Assembleia Legislativa, para tentar
contornar as injustiças ocorridas com a EC 41/2003, que
fixou o teto salarial do Fisco Estadual aos subsídios dos
Governadores de Estado (cargo político), ao contrário de
outras Carreiras Exclusivas Estaduais como no Ministério
Público, Procuradores de Estado e Defensores Públicos,
NESTA EDIÇÃO:
que tiveram seus tetos vinculados aos subsídios dos
Desembargadores de Justiça (cargo não político).
PRÓXIMAS OPEN HOUSES - 3

REPOSIÇÃO
SALARIAL
DE 6,1%
Conquistada através de ação
judicial contra o Governo do
Estado do Maranhão, que
concedeu através da Lei
Estadual nº 8.970/2009, reajuste
diferenciado de 12% para
algumas categorias e apenas
5,9% para os Auditores Fiscais
da Receita Estadual.
A implantação do percentual
nos vencimentos e o pagamento
das diferenças pretéritas de 2009
até a presente data estão em
fase de execução da obrigação
de fazer.
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Quem luta,

Conquista!

RECRIAÇÃO DO GRUPO
TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO – TAF.
A Lei nº 10.765 que dispõe sobre a criação do Grupo TAF e
institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos fazendários foi
sancionada no dia 29 de dezembro de 2017, e publicada no Diário
Oficial do Estado do Maranhão em 02 de janeiro de 2018.
Elaborado por uma comissão composta por representantes do
Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão –
SINDAFTEMA, Sindicato do Grupo Tributação, Arrecadação e
Fiscalização da Fazenda Estadual do Maranhão – SINTAF/MA e
servidores fazendários, o projeto restabeleceu o Grupo TAF, onde os
atuais ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e
Agente da Receita Estadual passaram a integrar o Grupo
Estratégico, Subgrupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização.

VANTAGENS

Incorporação da
Participação de Resultados
‘PR” ao vencimento-base.

Conhecida entre a categoria como "PR", a importância
paga na proporção direta do cumprimento das metas de
arrecadação tributária, com limite individual bruto de 30%
calculado sobre a soma das vantagens, foi incorporada aos
vencimentos dos Auditores Fiscais e Agentes da Receita
Estadual em duas fases: 15% em março de 2018 e 15% em
março de 2019.
OEdireito
N
S T A EàD incorporação
IÇÃO:

da “PR” também foi assegurado
para os aposentados e pensionistas.

Criação do Adicional de
Qualificação
Os servidores do Grupo TAF que
possuíam curso de pós-graduação
na
área
de
interesse
da
Administração Tributária passaram a
ter direito ao Adicional de
Qualificação – AQ, em caráter
permanente. Este adicional foi
acrescido ao vencimento-base, e o
percentual aplicado de acordo com
os seguintes títulos:
10% - título de especialista;
15% - título de mestre;
20% - título de doutor.
Este adicional também foi incluído
para efeito de aposentadoria após 36
meses de sua incorporação.

Gratificação por
Desempenho de Gestão
Fazendária – GDGF
Foi instituída a criação da
Gratificação por Desempenho de
Gestão Fazendária – GDGF, para
os servidores ativos do Grupo
TAF, que atuem em funções de
liderança de projeto nacional e/ou
especial ou que estejam lotados
em área estratégica.
A gratificação corresponde em
até 15% do vencimento-base, e
não foi incorporada à remuneração
para efeito de aposentadoria.
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Quem luta, Conquista!

março de 2022 * edição comemorativa

REORGANIZAÇÃO DA
CARREIRA DOS
AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA ESTADUAL
DO MARANHÃO.
Em maio de 2020, o fisco maranhense
conquistou mais uma vitória. A Assembleia
Legislativa do Maranhão aprovou por
unanimidade a Medida Provisória nº 306,
de 03 de março de 2020, que alterou
diversos pontos da Lei 10.765, de 29 de
dezembro de 2017, cujo texto trata da
criação do Grupo Ocupacional Tributação,
Arrecadação e Fiscalização (TAF), da
Administração Tributária do Estado do
Maranhão, e do Plano de Carreiras, Cargos
e Salários.
Newsletter oficial dos

professores do Colégio El Dorado

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
Extinção
Classes A e B, e
Referências 1 a 6.
Beneficiando principalmente os auditores
fiscais em início de carreira.

Servidores que
estão prestes a
se aposentar
também foram
beneficiados.
O tempo para
incorporação do adicional
de gratificação foi
reduzido.
De 36 pra 24 meses do
início de sua percepção.

NESTA EDIÇÃO:
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QUEM LUTA, CONQUISTA!

CONCURSO
PÚBLICO NA
SEFAZ
A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SETEMBRO DE 2016, FOI
OUTRA GRANDE CONQUISTA PARA O
SINDAFTEMA E PARA O FISCO
MARANHENSE.
Quase 08 mil candidatos de diversos estados fizeram
as provas que visavam o preenchimento de 50 vagas,
nas quais 35 foram destinadas para o cargo de Auditor
Fiscal da Receita Estadual – Administração Tributária,
10 vagas para Técnico da Receita Estadual –
Arrecadação e Fiscalização de Mercadorias em
Trânsito e cinco vagas para Técnico da Receita
Estadual – Tecnologia da Informação.

ADESÃO DOS
NOVOS COLEGAS
O protagonismo do Sindaftema foi
reconhecido pelos novos auditores,
que promoveram um alto índice de
filiação ao movimento sindical.
Atualmente cerca de 90% dos
auditores fiscais oriundos do concurso
de 2016 são sindicalizados.
A grande sindicalização fortaleceu
ainda mais a mobilização da categoria
na garantia de seus direitos e no
avanço de conquistas.

O certame era uma das bandeiras do sindicato e da
categoria, já que o último concurso público na
Sefaz/MA havia sido realizado em 1997, e muitos
servidores encontravam-se em abono permanência e
em pedidos de aposentadoria, o que vinha causando
um grande déficit na casa.
O que tem nesta

Todos os candidatos aprovados dentro das vagas
foram nomeados, no entanto, continuam ocorrendo
novas nomeações. Até o momento, aproximadamente
cem pessoas já foram convocadas para tomar posse
no cargo de Auditor Fiscal da Sefaz. A entrada desses
novos profissionais fortaleceu os trabalhos de
fiscalização na Secretaria, melhorando o atendimento
aos contribuintes e também a arrecadação para o
Estado.
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newsletter:
PICO SAZONAL DOS
VALORES DE CASAS - 3
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CARTEIRAS

FUNCIONAIS
Mais modernas e seguras

Foi através da iniciativa do Sindaftema, de iniciar o projeto
para a elaboração de um novo documento funcional para
os auditores da Sefaz/MA, que a emissão das novas
identidades funcionais se tornou realidade em 2021.
Após vários diálogos com o Secretário da Fazenda,
Marcellus Alves, o sindicato obteve o aval para colaborar
na criação do novo layout e na redação da portaria que
instituiu a carteira. E para agilizar o processo, o Sindaftema
decidiu custear a emissão da identificação funcional de
seus filiados ativos, fechando contrato com uma empresa
multinacional, a Thomas Greg e Sons, apta a produzir o
documento nos padrões exigidos pela secretaria.
Mais modernas e com validade de 10 anos, as carteiras
são feitas em policarbonato e possuem itens de segurança
como tinta invisível, irisdescente anti scanner, fundo
geométrico e numismismático, personalização a laser no
cristal interno do policarbonato e QR Code. A intenção é
coibir roubo e falsificação do documento.

Auditores fiscais Raul Mendonça e Régis Feijó
com a nova carteira funcional.

PORTA CARTEIRA
Os filiados do Sindaftema
que estão na ativa também
passaram a receber, sem
custo, uma porta carteira
funcional personalizada com
seu próprio nome.
Julho / 2021
O Sindaftema fez a entrega oficial dos primeiros
documentos de identificação dos auditores ao
Secretário da Fazenda, Marcellus Alves, que
parabenizou a iniciativa do Sindaftema e ressaltou a
importância do documento para a Sefaz.
.
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PARTICIPAÇÃO NAS
DISCUSSÕES NACIONAIS
Ao longo dos seus anos de sindicalismo, o
Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Maranhão conseguiu se transformar
em um dos movimentos de grande expressão no
Estado e no país. A prova disso está na
participação ativa do sindicato em defesa da
valorização do fisco e do serviço público.

FILIAÇÃO À
PÚBLICA CENTRAL DO
SERVIDOR E À
FENAFISCO
O SINDAFTEMA é filiado à
PÚBLICA – Central do Servidor, e
também faz parte da Federação
Nacional do Fisco Estadual e
Distrital – FENAFISCO, onde já
assumiu posições importantes
como a Diretoria para Assuntos
Técnicos (2016/2019) e atualmente,
o Departamento de Políticas
Sociais da Federação (2020/2022),
ambos ocupados por Ronaldo
Oliveira, Diretor Social do
Sindaftema, o que demonstra a
força que o sindicato possui
perante os demais estados e a
confiança depositada na entidade.

PATRIMÔNIO
CONSOLIDADO E
BEM ESTRUTURADO

Após anos de espera por um espaço
próprio, o Sindaftema realizou a compra de
sua tão sonhada sede administrativa em
julho de 2017.

Duas salas comerciais bem
amplas, medindo no total 98,27m²
foram adquiridas com recursos
próprios, no edifício Executive Lake
Center, no valor de R$ 500.000,00.
Localizado no bairro Jardim
Renascença, em um dos cartões
postais da cidade, a Lagoa da
Jansen, o prédio tem 15
pavimentos e um auditório
moderno com capacidade para
100 pessoas que atende às
necessidades do sindicato, além
de amplo estacionamento em
torno de todo o edifício.

A compra da sede foi autorizada pelos sindicalizados em
assembleia geral extraordinária realizada no auditório do
edifício indicado para a aquisição do imóvel.
Na ocasião, os filiados aproveitaram para fazer uma
visitação nas salas e avaliaram positivamente as futuras
instalações da sede administrativa.
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PATRIMÔNIO

Em 2017, a sede social da Associação dos
Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do
Maranhão – Aaftema, avaliada na época em
mais de R$ 1.400.000,00 foi incorporada ao
patrimônio do Sindaftema.
Localizado na praia do Araçagy, em São
José de Ribamar/MA, o imóvel foi absorvido
pelo sindicato após a extinção da
associação. A dissolução da entidade
ocorreu após decisão de seus associados
que resolveram pôr em prática o processo
de unificação da categoria.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO
Assim que foi incorporada, a sede social precisou passar
por uma intensa reforma em suas antigas instalações
físicas. O projeto de restruturação aprovado pelos filiados
para que o espaço pudesse se tornar um ambiente de lazer
agradável e aconchegante está em fase de finalização.

ESTRUTURA

Pleito antigo dos auditores fiscais, a
incorporação da Aaftema ao Sindaftema era
uma ação que vinha sendo discutida desde a
fundação do sindicato, e que só veio se
concretizar onze anos depois.
Com localização privilegiada, de frente para
o mar, a sede social adquirida possui um
espaço amplo, com campo de futebol,
piscinas adulto e infantil, banheiros, serviço
de bar e restaurante, playground,
churrasqueira, estacionamento próprio e
dois salões de festa.
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Mais
Vantagens
Assistência Jurídica
O Sindaftema e seus filiados contam com a assistência
jurídica do

escritório Duailibe Mascarenhas Advogados

Associados. Notabilizado pela sua grande atuação em
Direito Sindical, possui sólida e renomada experiência em
consultoria e presta assessoria a várias entidades
sindicais.

Plano odontológico Integral
Sem custo, com cobertura em vários estados
do país, onde o filiado tem acesso a
radiologia, cirurgia, odontopediatria,
prevenção, emergência e vários
procedimentos.

Convênios
Uma vasta rede de empresas
parceiras que oferecem descontos
aos sindicalizados em diversos
serviços como educação, saúde,
esporte, entre outros.

Plano de Saúde
Coletivo por Adesão
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GALERIA
hermes araújo
GESTÃO: 11/03/2006 A 16/11/2007

Parabenizo todos os auditores fiscais pela passagem do
décimo sexto ano de fundação do Sindaftema. É uma data
importante e que deve ser comemorada por toda a categoria,
afinal, nos tornamos referência no movimento sindical
maranhense ao alcançar várias conquistas.
Temos orgulho de dizer que a independência de classe é
uma das principais características da entidade. É isso que dá
sustentação às nossas lutas e garante a força necessária para
que possamos enfrentar qualquer tipo de barreira.
Com o apoio de toda a categoria, conseguimos construir um
sindicato forte, bem estruturado, com sede administrativa
adquirida com recursos próprios e uma sede social avaliada
em mais de 1 milhão de reais que foi incorporada ao seu
patrimônio. Cada vez mais comprometido com as causas e
anseios da categoria, o Sindaftema tem impulsionado nos
últimos anos a valorização salarial dos auditores fiscais com
demandas de muita relevância como a Recriação do Grupo
Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF,
que nos proporcionou entre outros benefícios, a incorporação
do percentual de 30% da PR (Participação nos Resultados) ao
vencimento-base de todos os auditores fiscais do Maranhão
(ativos e aposentados) sendo estendida também para os seus
pensionistas; a Reorganização da carreira do auditor que
extinguiu classes e referências; a Criação de adicionais de
qualificação e a redução do tempo para incorporar estes
adicionais à aposentadoria, citamos ainda a criação de
gratificações por desempenho, e também a luta pela
reposição salarial de 6,1% que o Sindaftema já ganhou na
justiça e que em breve, esperamos que seja incorporado aos
vencimentos da categoria. Reivindicamos e conseguimos a
realização do Concurso público para nomeação de novos
auditores fiscais na Secretaria de Estado da Fazenda que
estão se juntando ao sindicato e fortalecendo o movimento
sindical, lideramos o projeto para elaboração da nova carteira
de identidade funcional e assumimos o compromisso de
emitir o documento para todos os filiados da ativa, enfim, o
interesse maior do Sindaftema sempre estará calcado no
mais absoluto empenho de trabalhar no sentido de cumprir
com o que foi proposto na sua criação, a valorização da
categoria.
É importante que continuemos unidos nessa corrente
crescente a favor do desenvolvimento e crescimento de
nossa classe. Somos uma categoria pequena, mas é a nossa
união e capacidade de organização e mobilização que nos
consolida e nos fortalece. Reforçamos o compromisso para
que as demandas da categoria sejam encaminhadas e
tratadas com a especial atenção, contando sempre com o
apoio e participação de todos os nossos filiados.

Raymundo emídio dos santos
GESTÃO
17/11/2007 A 22/06/2011
23/06/2016 A 22/06/2019
23/06/2019 ATÉ OS DIAS ATUAIS.

Vários acontecimentos marcaram a existência do
Sindaftema, porém, ao meu sentir, o principal deles
foi a disposição de todos aqueles que assinaram
a ata de fundação da entidade, na esperança de
construir uma organização independente. A nossa
gestão no sindicato foi dedicada à organização
da mesma, principalmente no tange a obtenção
do seu registro, junto ao MTE.
Toda a diretoria se empenhou em superar as barreiras impostas para emperrar o
funcionamento legal da entidade, felizmente a Justiça prevaleceu. Como primeiro
presidente eleito e reeleito sem nenhum voto contrário, iniciamos as primeiras
demandas judiciais que visavam melhorias nas condições de trabalho e salariais da
categoria, algumas em tramitação até hoje e outras que já foram resolvidas a favor
da classe. Foi uma gestão profícua para toda a categoria e que consolidou o
sindicato como órgão representativo de classe. O sindicato vem cumprindo sua
missão, cada gestão tem a sua dinâmica própria, a fase agora é de lutar para que
as decisões judiciais com trânsito em julgado a nosso favor sejam cumpridas pelo
estado. Esse é o maior desafio institucional.

Magno Vasconcelos
GESTÃO: 23/06/2011 A 22/06/2013
23/06/2013 A 28/01/2015

Tive a grata satisfação de presidir o Sindaftema
por dois mandatos consecutivos, e duas das
grandes conquistas aconteceram durante a
minha gestão, que foi a implantação dos 21,7% e
a filiação do nosso sindicato à Federação
Nacional do Fisco – Fenafisco.

Mas o que podemos destacar mesmo na trajetória do Sindaftema foi a
mudança em nossa composição salarial que fez com que pudéssemos ter
hoje um salário bem melhor.
Os desafios a serem enfrentados ainda são muitos, a luta é contínua.
Temos por exemplo, a Reforma Tributária que é algo extremamente
preocupante, pois ela pode alterar todas as formas de cobrança dos
tributos, e a luta por uma reposição salarial que acompanhe a inflação,
para que a categoria não sofra perdas salariais.

cláudia patrícia oliveira
GESTÃO: 29/01/2015 A 21/06/2016

O sentimento é de orgulho ao vermos como a
nossa entidade cresceu ao longo dos anos. A
cada dia o Sindaftema tem se fortalecido, seja
com a chegada de novos filiados ou mesmo
com a obtenção de novas conquistas para a
categoria do fisco maranhense.

Hoje o Sindaftema é o legítimo representante dos Auditores Fiscais da
Receita Estadual do Maranhão e tem se mostrado constantemente
atuante na luta em defesa da categoria. Somos conscientes de que os
desafios a serem enfrentados ainda são muitos e que é imprescindível
que todos os auditores permaneçam unidos para que seja dada
continuidade ao plano de valorização dos servidores da Sefaz e
consequentemente, fortaleça a credibilidade entre nossos pares.
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Sem você, nada disso seria possível!

