
 O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife 
(Afrem Sindical), Fábio Macêdo, iniciou uma série de reuniões 
com parlamentares para tratar sobre as mudanças no Pacto 
Federa�vo e as Reformas Tributária e Previdenciária. As 
primeiras foram com os deputados federais Silvio Costa Filho 
(PRB-PE) e Túlio Gadelha (PDT-PE). Também par�cipou dos 
encontros, o diretor Administra�vo-financeiro do Afrem, Luiz 
Ferreira.

 “Encontros com deputados e senadores são 
fundamentais para mostrar a importância do ISS para os 
municípios e os impactos de uma possível Reforma Tributária 
para o equilíbrio do erário municipal. Além disso, precisamos 
abordar os reflexos no papel do poder local no pacto federa�vo. 
Esperamos ter aberto um canal para defesa da causa 
municipalista”, explicou Fábio Macêdo.
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Sindicato inicia série de reuniões com parlamentares para debater
Pacto Federa�vo e Reformas Tributária e Previdenciária

 O deputado, que também preside a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Pacto Federa�vo, disse que a inicia�va 
conta com o apoio de mais de 250 deputados e senadores. A 
frente pretende discu�r a redivisão do bolo tributário e as 
atribuições de cada ente federa�vo.

 O parlamentar explicou que, antes da Cons�tuição de 
1988, cerca de 70% de todas as receitas disponíveis eram 
divididas por estados e municípios. Atualmente, a União fica 
com a maior parte (cerca de 55%), enquanto os municípios 
ficam com a menor (cerca de 20%), mesmo tendo de responder 
com a prestação de vários serviços à população, como saúde e 
educação.

 “Essa frente será fundamental para um amplo diálogo 
com governadores e prefeitos na construção de uma nova 
pauta federa�va”, afirmou Silvio Costa. “Neste momento, 
estamos discu�ndo a Reforma da Previdência, mas, 
paralelamente, é preciso ter uma agenda de desenvolvimento 
econômico. É fundamental buscar uma repactuação 
federa�va”, jus�fica ele.

 Silvio Costa Filho enfa�zou também que o tema 
sensibiliza todo o Congresso Nacional. “Temos que fazer com 
que os estados e municípios recuperem a capacidade de 
inves�mento e tenham mais dinheiro para inves�r em 
infraestrutura, saúde, educação, entre outros. Porque é a 
gestão municipal e estadual que está ligada diretamente aos 
problemas da população. Atualmente muitos municípios estão 
quebrados e um terço deles fechou as contas no vermelho, 
além de muitos estados estarem em dificuldade”

 No seu primeiro mandato federal, Túlio Gadelha 
também defende os municípios no Pacto Federa�vo e se 
posiciona contra a Reforma Previdenciária. “O presidente tenta 
convencer a população que a Reforma da Previdência será igual 
para todos. Pede sacri�cio aos trabalhadores cele�stas e 
servidores públicos. No entanto, essa reforma de Bolsonaro não 
tem condições de passar”.

 O deputado Silvio Costa Filho também acredita que a 
proposta da previdência, apresentada pelo governo, vai 
sacrificar ainda mais a sociedade, a exemplo dos beneficiários 
do Bene�cio de Prestação Con�nuada (BPC). 

Silvio Costa Filho preside a Frente Parlamentar em Defesa do 
Pacto Federa�vo e tem ques�onado a Reforma da Previdência
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posiciona contra a Reforma Previdenciária
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Conheça as mudanças propostas pela Reforma da Previdência
 A Reforma da Previdência Social (PEC 6/19) está 

tramitando na Câmara Federal, mas a grande maioria da 

sociedade ainda não conhece o conteúdo da proposta, 

apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).  A 

proposta altera quase todo o sistema previdênciário 

social que o país tem atualmente. 

 Nesta no�cia, conheça os principais pontos 

definidos pelo Governo, em contraponto com o sistema 

que está vigente hoje. O presidente da Câmara Federal, 

Rodrigo Maia, já afirmou que a proposta pode ser votada 

em junho. No entanto, o próprio governo admite que a 

proposta poderá sofrer alterações durante a tramitação.

O presidente Jair Bolsonaro; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ); e o  presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
na entrega da PEC da Previdência

Como é 
Hoje 

Não existe idade mínima de aposentadoria no setor privado (INSS), 
desde o que o trabalhador cumpra um tempo mínimo de 
contribuição no sistema. A par�r dos 60 anos, no caso de mulheres, e 
65 para os homens, é possível se aposentar contanto que a pessoa 
tenha no mínimo 15 anos de contribuição. No serviço público, que 
tem sistema diferenciado, a idade mínima é de 60 anos para homens 
e 55 anos para mulheres.

Como pode
car

Para todos os setores, a idade mínima passa a ser de 65 anos para 
homens, e 62 anos para mulheres, que irão subindo grada�vamente. 
Deixa de haver a possibilidade de aposentadoria apenas por tempo 
de contribuição. 

Para os servidores públicos, a transição é feita por meio de uma 
pontuação que soma o tempo de contribuição com a idade mínima, 
começando em 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. 

A nova regra prevê aumento de 1 ponto por ano, ao longo de 14 anos 
para mulheres e de nove anos para homens. O período de transição 
termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres, 
em 2033, e 105 para homens, em 2028.
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Transição
01

Tempo de contribuição + idade
A regra é semelhante à atual, estabelecida na fórmula 86/96: o 
trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta da soma de 
sua idade somada ao tempo de contribuição. A transição prevê um 
aumento de 1 ponto a cada ano, chegando aos 105 pontos para 
homens em 2028, e aos 100 pontos para mulheres em 2033. 

Tempo de contribuição + idade mínima
A idade mínima para se aposentar chegará a 65 anos para homens 
e 62 para mulheres, após o período de transição que vai durar 10 e 
12 anos, respec�vamente.

Tempo de contribuição
Quem es�ver a dois anos de completar o tempo mínimo de 
contribuição, de 35 anos para homens e 30 para mulheres, pode 
pedir a aposentadoria por essa nova regra, se for aprovada. O valor 
do bene�cio será reduzido pelo fator previdenciário, um cálculo que 
leva em conta a expecta�va de sobrevida do segurado medida pelo 
IBGE. Quanto maior a expecta�va, que vem aumentando a cada ano, 
maior a redução do bene�cio.

Como é 
Hoje 

Não há idade mínima para se aposentar, mas é estabelecido um 
tempo de contribuição de 25 anos para mulheres e 30 anos para 
homens.

Como pode
car

Passa a haver idade mínima de 60 anos e o tempo de contribuição 

sobe para 30 anos, tanto para homens quanto para mulheres.

Transição
02

Transição
03

Como é 
Hoje 

Para quem não sabe, atualmente o Bene�cio de Prestação 
Con�nuada (BPC) é pago para pessoas com deficiência, sem limite de 
idade, e idosos a par�r de 65 anos. A assistência, no valor de um 
salário mínimo, é paga a quem está em condição de miserabilidade.

Como pode
car

Pela proposta de Bolsonaro, os idosos receberão o bene�cio já a 
par�r dos 60 anos (e não 65, como é atualmente). No entanto, o valor 
deixa de ser um salário mínimo e passa a ser R$ 400 até os 70 anos. A 
par�r dos 70, o valor sobe para um salário mínimo. Para as pessoas 
com deficiência, nada mudará.

3 Para os trabalhadores
em geral 

4 Professores

5 Benefício de Prestação 
Continuada

?
?

? ?

? ?
??
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Fábio Macêdo: Reforma Previdenciária é ruim para  
servidores públicos e trabalhadores da área privada
 O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife 

(Afrem Sindical), Fábio Macêdo, vem estudando e fazendo 

simulações sobre a Reforma da Previdência, apresentada pelo 

presidente Bolsonaro. Sua conclusão é simples: a reforma é 

nega�va não só para o servidor público, mas também para o 

trabalhador da área privada.

  “A Reforma da Previdência não é só nega�va para o 

servidor público. O servidor público está numa situação muito 

pior do que o regime geral desde 2003 porque, na realidade, ele 

já tem uma idade mínima, já tem um tempo de contribuição, ele 

já faz o cálculo igual ao regime geral, mas tem que observar 

certos requisitos que não existem no Regime Geral do INSS. Ele 

tem um teto previdenciário igual. Não é ruim só para os 

servidores públicos, é ruim para todos os trabalhadores”.

 Para o diretor Administra�vo-financeiro, Luiz Ferreira, a 

Reforma Previdenciária é importante. “É uma reforma 

necessária, mas nos termos que estão colocando, ela é onerosa 

demais para os servidores públicos e para as pessoas que são do 

Regime Geral também. Para os servidores, a reforma está 

aumentando demais a idade para se aposentar e não fala em 

uma regra de transição que seja mais justa”. 

 Para o secretário-geral do Afrem, João Victor de Araújo, 

além dos fatos acima mencionados, ainda tem o tempo de 

contribuição do valor a pagar, que aumenta. “Chega a ser 

confiscatório”, explica ele. “É um bode na sala dos servidores. É 

incons�tucional. Vai chegar em algumas situações que metade 

do salário da gente irá para imposto de renda e previdência. 

Não dá”.

 Foi protocolada na Câmara dos Deputados, no dia 5 de 

abril, a nova PEC da Reforma Tributária (PEC 45/2019). Os 

parlamentares decidiram adotar a proposta do economista 

Bernard Appy, do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). O cerne da 

proposta é a subs�tuição dos cinco tributos atuais – PIS, Cofins, 

IPI, ICMS e ISS – por um único: Imposto sobre Bens e Serviços 

(IBS), cuja receita seria compar�lhada entre a União, os estados 

e os municípios.

 Segundo o autor da proposta, deputado Baleia Rossi 

(MDB/SP), o IBS terá as caracterís�cas de um imposto sobre o 

valor adicionado (IVA). “O modelo proposto busca simplificar 

radicalmente o Sistema Tributário Brasileiro, sem reduzir a 

autonomia dos estados e municípios, que manteriam o poder 

de gerir suas receitas através da alteração da alíquota do IBS”.

 Rossi disse que, durante a fase de transição, terão que 

ser adotados dois mecanismos capazes de permi�r um “ajuste 

suave”, tanto para as empresas como para as finanças estaduais 

e municipais. No caso, um rela�vo à subs�tuição dos tributos 

atuais pelo IBS e outro rela�vo à distribuição da receita do IBS 

entre os estados e os municípios.

 A tramitação mais efe�va desta PEC será somente após 

a aprovação da Reforma da Previdência. Na prá�ca, o Legisla�vo 

se antecipou à equipe econômica do governo e apresentou sua 

própria Proposta de Emenda Cons�tucional da Reforma 

Tributária, uma das principais promessas do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, na época das eleições. 

Nova PEC da Reforma Tributária é 
protocolada na Câmara Federal

 São Paulo sedia, de 12 a 14 de junho, o X Seminário 

Nacional de Gestão Fiscal Municipal (SENAM). Trata-se do 

maior evento de difusão das melhores prá�cas de Gestão 

Tributária em municípios e acontece no Centro de Convenções 

do Hotel Maksoud Plaza. O Sindicato dos Fazendários do Recife 

irá sortear cinco inscrições com os associados que se  

i n s c r e v e r e m ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  p e l o  e - m a i l 

afremsindical@afremsindical.org.br até o dia 30 de abril. O 

sorteio será realizado no dia 3 de maio, na sala da UTM, às 10h. 

O X SENAM é uma realização da Associação dos Auditores 

Fiscais Tributários do Município de São Paulo (AAFIT/SP). 

Afrem Sindical sorteará 5 inscrições 
para o X SENAM

O evento será realizado no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo

http://afremsindical@afremsindical.org.br
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