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EDITORIAL

Deu no jornal Valor Econômico de 18 
de outubro de 2017, na notícia intitulada 
Diminuem chances de base votar reforma. 
Abre aspas: A posição do governo é mais 
confortável em relação à proposta de 
adiamento do reajuste salarial dos servidores, 
outro item do pacote de agosto com impacto 
avaliado em R$ 5,1 bilhões nas contas públicas, 
no próximo ano: 55,19% dos deputados 
acreditam na sua aprovação, enquanto 
38,68% responderam não. Fecha aspas.

Ora, falam tanto dos R$ 5,1 bilhões como 
se eles fossem responsáveis pelo rombo 
no orçamento da União. Mas tal linha 
interpretativa é balela pura. A verdade, 
ao pé do ouvido, lembra a revelação do 
personagem Castelo feita a seu amigo 
Castro, conforme escrito por Lima Barreto, 
em O homem que sabia javanês. “Compus 
umas histórias bem tolas (...). Como ele ouvia 
aquelas bobagens!... Ficava extático, como 
se estivesse a ouvir palavras de um anjo”, 
porém era tudo a maior enrolação. 

É lorota a afirmação de que o reajuste 
salarial da Classe é prejuízo. No entanto, se o 
tema em voga é rombo, falemos dele agora. 
Por causa do Programa de Recuperação Fiscal 
(Refis) o parecer oficial da RFB informa que o 
prejuízo em 2018, nas contas públicas, chega 
aos 37 bilhões (somente com renúncias, sem 
falar em outras benesses). O Refis do setor 
petrolífero (MP 795) — altamente lucrativo — 
tem um custo em remissões e anistias em 2018 

de mais de 20 bilhões, segundo dados oficiais 

da RFB. São 57 bilhões de prejuízo para o 

País em “bondades” concedidas a grandes 

grupos empresariais. 

A posição da Unafisco sobre o tema saiu 

até no Jornal Nacional (ver pág. 7). Mesmo 

assim, o governo insiste com a proposta de 

cancelar o reajuste dos servidores, o que é 

jogar contra o Brasil.

Na história de Lima Barreto, publicada 

em 1911, Castelo se tornou herói nacional 

na base da enganação. Hoje, achar que 

é possível enganar todo mundo o tempo 

todo, com tanta informação disponível, é 

subestimar a sociedade. Tanto é assim que a 

aprovação do presidente da República vem 

caindo pelas tabelas, chegando ao ponto de 

apenas 3% avaliarem que o governo é ótimo 

ou bom.

Não aceitaremos que o reajuste salarial 

previsto em lei, e fruto de longa mobilização, 

seja postergado. Já demonstramos a 

inconstitucionalidade dessa proposta na Nota 

Técnica 08/2017 e vamos continuar atuando 

em todas as frentes contra esse discurso que 

tenta iludir a opinião pública. A atuação dos 

Auditores Fiscais tem de ser reconhecida e 

fortalecida, porque atuam com excelência 

para garantir os recursos necessários ao 

Estado brasileiro. Não cansamos de repetir: 

a cada 1 real investido na administração 

tributária entram nos cofres públicos 120 reais. 

Cancelar o reajuste jamais

DIRETORIA
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NOTA TÉCNICA Nº 9

A Unafisco Nacional tem o prazer de lan-

çar a Nota Técnica nº 9 intitulada Avaliação 

Tridimensional dos Sistemas Previdenciários. 

Este material é importan-

te porque complementa 

a proposta apresentada 

pela entidade na audiên-

cia pública da Comissão 

Parlamentar de Inquérito 

da Previdência (CPIPREV), 

no Senado Federal, em 

21/8. Como não poderia 

deixar de ser, o presiden-

te e o relator da CPIPREV, 

senador Paulo Paim (PT/RS) 

e senador Hélio José (PMDB/DF), respectiva-

mente, já receberam esse estudo.

Durante a leitura da nota técnica, os inte-

ressados no tema poderão 

se aprofundar na premis-

sa de que não é aceitá-

vel por nosso ordenamen-

to jurídico que o sistema 

de previdência pública 

seja avaliado apenas pela 

sustentabilidade. Tal vi-

são seria limitada demais, 

lembrando a história dos 

cegos que tentam desco-

brir o que seria 

Estudo da Unafisco ressalta que critério financeiro 
isolado é incapaz de avaliar sistema previdenciário

A CPI da Previdência teve seu relatório fi-
nal aprovado em 25/10 apontando as falhas 
do discurso governamental em relação à ne-
cessidade de retirar direitos dos trabalhado-
res, beneficiários do RGPS ou do RPPS. Entre 
os resultados da CPI está a apresentação de 
alguns projetos de lei e emendas à Constitui-
ção que, sem retirar direitos, contribuem para 
melhorar as contas da Previdência.

Um dos projetos endossados pela CPI foi o 
proposto pela Unafisco Nacional que acaba 
com a extinção da punibilidade dos crimes 

tributários, trocando-a por hipóteses de re-

dução da pena, bem como que aumenta a 

pena dos crimes tributários de modo a igualar 

sua pena àquela do crime de corrupção.

Para a Unafisco, o projeto de lei que nas-

cerá do relatório é um avanço, porque a so-

negação está na raiz de vários problemas 

brasileiros, entre eles os problemas da Previ-

dência Social. O texto do projeto adotado 

pela CPI está na versão desta notícia no site 

da Unafisco Nacional. 

Relatório da CPIPREV adota projeto da Unafisco que não 
livra sonegador da cadeia e iguala o crime à corrupção

COMBATE À SONEGAÇÃO

continua 
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um elefante. Para um, o elefante era seme-

lhante a uma cobra, porque tocava na cau-

da dele. Para o outro, ao contrário, o animal 

era como um tronco de árvore, porque toca-

va nas pernas dele.

Segundo o estudo da Unafisco, a questão 

deve ser avaliada de forma tridimensional. 

Inspirada no Melbourne Mercer Global Pen-

sion Index, um índice dos sistemas previden-

ciários do mundo, organizado pelo Centro 

Australiano de Estudos Financeiros, a Unafis-

co propõe a avaliação alicerçada nestes três 

critérios: conformidade social, sustentabili-

dade e normatividade.

A conformidade social busca assegurar a 

dignidade da pessoa humana. Esse princípio 

eleva a Previdência Social ao status de Direito 

Fundamental. “A dignidade da pessoa huma-

na está relacionada não somente à garantia 

de um mínimo existencial, mas também à ga-

rantia do mesmo nível de qualidade de vida 

na fase de aposentadoria que o trabalhador 

conquistou duran-

te sua vida de la-

bor”, ressalta o es-

tudo da Unafisco.

Por sua vez, a 

sustentabil idade 

avalia a viabili-

dade financeira 

do sistema. Para 

tanto, é preci-

so abrir mão do 

critério de déficit e superávit, “pois quando 

analisamos a sustentabilidade por esse pon-

to de vista, obtemos respostas equivocadas, 

conforme demonstrado pela Unafisco Nacio-

nal em sua Nota Técnica nº 06/2017 a partir 

da utilização do método de falseamento de 

teorias, defendido pelo filósofo Karl Popper.” 

A avaliação verdadeira ocorre por meio da 

capitalização referencial, “que é um dos sis-

temas de previdência possíveis, e atualmen-

te está presente em países como Suécia, Itá-

lia, China e Rússia. Tal sistema caracteriza-se 

pela existência de contas individuais, onde 

são controladas as contribuições dos traba-

lhadores e empregadores, adicionando-se 

juros, formando um patrimônio para efeito 

referencial.”

Por fim, a Nota Técnica nº 9, disponível na 

íntegra no site da Unafisco, aborda o crité-

rio da normatividade. É através dele que se 

verifica a eficiência das leis que regulam a 

previdência. Também está relacionada à 

n o r m a t i v i d a d e 

a avaliação de 

como está “sen-

do feito o com-

bate à sonega-

ção, às fraudes e 

à inadimplência 

das contribuições 

destinadas ao 

pagamento dos 

benefícios." 
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Novo texto do Refis contém surpresas 
generosas para empresários e de-
sastrosas para o cidadão comum. A 

primeira delas permite que o contribuinte que 
abandonar o programa de parcelamento não 
sofra imediato constrangimento de seus bens.

No art. 9º — no trecho em que diz “Obser-
vado o direito de defesa do contribuinte, nos 
termos do Decreto nº 70.235" —, há uma bre-
cha para que aquele devedor que parar de 
pagar, mesmo excluído do Refis, possa reabrir 
a discussão administrativa. Em outras palavras, 
o contribuinte que abandonar o programa de 
parcelamento especial não sofrerá qualquer 
constrangimento em seus bens, pois irá discutir 
os motivos de sua exclusão e a dívida ficará sus-
pensa até que as Delegacias de Julgamento se 
manifestem e o Carf dê a palavra final, muitos 
anos depois. E as surpresas não ficam por aí. 

Observamos também que no §2º do art. 12 
há um dispositivo que permite aos beneficiá-
rios do primeiro Refis de 2000 que foram exclu-
ídos por realizarem pagamentos insuficientes 
(tinham que pagar mensalmente R$ 100 mil e 
pagaram R$ 1 mil, por exemplo) serem readmi-
tidos naquele mesmo parcelamento especial 
de 17 anos atrás com as mesmas condições 
que permitiam que empresas parcelassem seus 
débitos por muitas décadas. Por outro lado, a 
surpresa para cidadão comum pode piorar o 
dia a dia de todo mundo.

A outra questão que passou ao largo dos 
debates foi o efeito negativo dos benefícios 
nos repasses a Estados e municípios. Ao permi-
tir que sejam utilizados amplamente prejuízos 
fiscais para saldar dívidas de imposto de ren-

da, a Lei 13.496/2017 promove uma redução 
nos valores que são transferidos aos entes fe-
derados por meio dos Fundos de Participação. 
Os serviços públicos que afetam diretamente 
o cidadão comum em sua cidade certamente 
serão afetados com mais essa retirada de re-
cursos, pois a cada R$ 100,00 arrecadados de 
imposto de renda R$ 47,00 são destinados para 
Estados e municípios.

Refis não atende aos interesses públicos e contém 
dispositivos imorais

Posicionamento da Unafisco 
sobre Refis é destaque no 

Jornal Nacional

PROGRAMA DE PARCELAMENTO

REDE GLOBO

A análise feita pela Unafisco Nacional so-
bre o desastroso texto do Refis foi destaque 
na edição do Jornal Nacional de 28/9. A no-
tícia, que aborda as benesses concedidas 
aos devedores do Fisco com a aprovação do 
Refis, ressalta o posicionamento da entidade 
sobre o artigo 9º do projeto, que abre brecha 
para que o contribuinte deixe de pagar as 
parcelas do Refis, questionando a dívida. 

Esta notícia, no site da Unafisco, contém 
o vídeo do JN. 
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O diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos da Unafisco Nacional, Mauro José 
Silva, foi entrevistado pelo jornalista Heródoto 
Barbeiro no Jornal da Record News para falar 
sobre Refis.

Durante a entrevista, em 11/10, Mauro Silva 
disse que a principal crítica da entidade aos 
programas de parcelamentos especiais se re-
fere à concessão de vantagens aos grandes 
empresários, como o perdão de até 90% das 
multas e juros. Segundo ele, 68% dos benefi-
ciários do Refis são as empresas com fatura-
mento superior a R$ 150 milhões por ano. Nes-
se contexto, o bom contribuinte acaba sendo 
desestimulado a recolher seus tributos espon-
taneamente porque “aquele que não paga, 
não é punido. Ele é premiado com perdões e 
anistia.”

O diretor destacou ainda que, embora o 
governo tenha implementado os Refis, a Re-
ceita Federal tem emitido sucessivos parece-

res contrários a essas medidas. Foi informado 
que na ausência de veto integral a Unafisco 
acionará o Ministério Público Federal, porque 
configura ato de improbidade administrativa. 
“Está na hora do Poder Judiciário ser chama-
do a se manifestar sobre o quanto isso é ruim 
e o quanto as autoridades podem estar igno-
rando a lei ao deixar de vetar essas iniciativas.”

A entrevista está em www.youtube.com/
UnafiscoNacional.

O presidente da Unafisco 
Nacional, Kleber Cabral, se 
reuniu com os Auditores Fis-
cais da DRJ/SP, em 23/10, no 
6º andar do edifício-sede do 
Ministério da Fazenda em São 
Paulo, junto dos diretores da 
DEN do Sindifisco Nacional, 
Dagoberto Lemos (Defesa 
Profissional) e Genidalto da 
Silva Paiva (adjunto de Defe-
sa Profissional); do vice-presi-
dente da DS/SP, José Caeta-

Na Record News, Unafisco reprova favorecimento 
injustificável aos grandes contribuintes

Unafisco, DEN do Sindifisco e Comandos de Mobilização 
pedem esclarecimentos sobre substituição do presidente 
da 4ª turma da DRJ/SP

REFIS

INDIGNAÇÃO
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A Unafisco Nacional se reuniu, de 9 a 10/10, 
em sua Sede Social, na capital paulista, com 
representantes e apoiadores da entidade que 
atuam no Estado de São Paulo. 

O presidente da entidade, Kleber Cabral, 
iniciou a reunião apresentando um panora-
ma das atividades da Unafisco. Ele destacou 
o empenho da entidade para oferecer bene-
fícios aos associados e respectivos familiares.

Kleber salientou que a organização de 
eventos de lazer e cunho técnico, como semi-

nários e palestras, é parte importan-
te do conjunto de ações da Unafis-
co. Ele disse também que a entidade 
tem intensificado o trabalho parla-
mentar no Congresso Nacional, ao 
abordar questões técnicas e tributá-
rias. Citou ainda a presença da Una-
fisco na mídia para falar de assuntos 
como Refis, entre outros.

O 1º vice-presidente Amilton Le-
mos ressaltou a importância de os 
representantes e apoiadores mante-

rem os associados informados das iniciativas 
da entidade.

Entre outros pontos, o diretor de Coorde-
nação das Representações Regionais, Marco 
Aurélio B. de Azevedo, incentivou os presentes 
a organizarem mais eventos em suas regiões.

A reunião contou também com explana-
ções dos diretores-adjuntos de Assuntos Ju-
rídicos e de Convênios e Serviços, Eduardo 
Andrade e Carlos Alberto Ramos G. Pacheco, 
respectivamente. Eles destacaram os princi-
pais temas relacionados às suas pastas.

Unafisco Nacional se reúne com representantes
e apoiadores de SP

CAPITAL PAULISTA

Pelo País

no dos Santos; do coordenador do Comando 
de Mobilização Regional da 8ª RF, Marcus 
Dantas, além de colegas do comando local  
e de outras unidades da capital paulista.

O motivo da reunião foi a substituição do 
presidente da 4ª Turma da DRJ/SP, Auditor Fis-
cal Nelson Quadros Vinhas, amplamente reco-
nhecido por sua experiência, conhecimento e 
dedicação ao trabalho, além do engajamen-
to exemplar nas mobilizações definidas pela 
categoria. O titular da DRJ/SP, Eduardo New-
man, motivou a substituição alegando baixa 
produtividade da turma, decorrência direta e 
inequívoca da adesão dos Auditores daquela 
turma à greve e à redução das metas estabe-
lecidas em assembleia da entidade sindical.

Na ocasião, o titular da DRJ/SP estava em 
período de férias e por isso estiveram reunidos 

com o delegado-adjunto os Auditores Dago-
berto Lemos, Genidalto Paiva e José Caeta-
no, momento em que entregaram a manifes-
tação de agravo do Comando Nacional de 
Mobilização, assinada pelo seu coordenador 
Auditor Fiscal Levindo Siqueira Jorge, que ex-
pressa a indignação da Classe. Não se pode 
admitir que um Auditor Fiscal seja prejudicado 
em razão de cumprir fielmente as determina-
ções tomadas em assembleia da categoria.
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A Unafisco Nacional apoiou o Painel 
2017: Pacto pela Infraestrutura Na-
cional e Eficiência Logística, promo-

vido pelo Instituto Besc Humanidades e Econo-
mia, de 26 a 27 de setembro, em Brasília.

A Sessão 1 do painel, intitulada Multimoda-
lidade e Equilíbrio da Matriz de Transportes, 
com mediação do presidente da Unafisco 
Nacional, Kleber Cabral, contou com pales-
tras do diretor-geral da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq), Adalberto 
Tokarski; do superintendente de Transporte 
Ferroviário da Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto; e do di-

retor-presidente da Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL), José Carlos Medaglia Filho.

Entre outros temas, o Painel 2017 tratou 
ainda da eficiência nos serviços aduaneiros, 
o financiamento à infraestrutura, meio am-
biente e novas tecnologias.

Artigo. Durante o evento foi lançada a re-
vista Painel 2017, que reúne análises sobre os 
desafios do setor de infraestrutura e logística 
de transporte no País. Na publicação encon-
tra-se o artigo Tributação sobre consumo so-
brecarrega área de transportes, de autoria 
do presidente da Unafisco Nacional. Kleber 
Cabral afirma que “a excessiva tributação 
sobre o consumo é responsável pela regres-
sividade do sistema tributário brasileiro, pois 
os contribuintes de menor renda pagam pro-
porcionalmente mais impostos.”

No texto, ele ainda enfatiza a urgência de 
uma reforma tributária que vise, entre outros 
objetivos, a "uma redução efetiva da carga 
tributária sobre o consumo, com impacto no 
valor final dos insumos e produtos que che-
gam às indústrias, aos prestadores de servi-
ços, nas residências dos consumidores, este-
jam no Brasil ou exterior.” 

Kleber Cabral é mediador do Painel 2017: Pacto pela 
Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística

BRASÍLIA

Fo
to

s:
 D

iv
ul

g
a

çã
o



Pelo País

12 - Novembro de 2017

O vento agradável que vem da Praia 
de Muro Alto alcança os participan-
tes do 15º Encontro Regional dos As-

sociados da Unafisco — AL, PB e PE — em Por-
to de Galinhas/PE, enquanto tomam um café 
da tarde especialmente pensado para ocor-
rer na companhia dos amigos e familiares. O 
evento foi no Summerville Beach Resort, de 29 
de setembro a 1º de outubro.

Entre os presentes, há três convidadas que 
têm em comum mais do que o primeiro nome. 
Elas possuem uma história de amizade que 
vem sendo cultivada nos eventos da Unafis-
co. São as amigas Maria José, Maria Graciete 
e Maria dos Anjos. Apesar de vivermos num 
mundo onde tudo é tão efêmero, inclusive 
boa parte dos relacionamentos, as duas pri-
meiras estão bem próximas de completar 50 
anos de amizade, o que, convenhamos, é um 
privilégio que poucos alcançam. 

No ambiente ao lado, Mario de Mello, se-
cretário-geral da Representação/PE da Una-
fisco, encantou os presentes ao tocar piano 
de forma magistral. Ele deu vida a melodias 
de Nelson Gonçalves e Angela Maria, entre 
outros grandes nomes da música brasileira.

Programação. Antes do mar e da areia, 
houve explanação do 1º vice-presidente da 
Unafisco Nacional, Amilton Lemos, que apre-
sentou a entidade ao auditório. Ele disse que 
a Unafisco passou a ter abrangência nacio-
nal em 2006 e hoje está com quase 11 mil as-
sociados. A foto dos funcionários que traba-
lham na Sede Administrativa, localizada em 
São Paulo, também foi apresentada por Amil-
ton, assim como um mapa com as quase 40 

representações da Unafisco espalhadas pelo 
País, entre outros pontos.

Em seguida, foram destacados os principais 
temas das diretorias de Convênios e Serviços, 
Coordenação das Representações Regionais 
e de Assuntos Jurídicos, com a explanação 
dos diretores das áreas, Carlos Alberto Ramos 
G. Pacheco (adjunto), Marco Aurélio B. de 
Azevedo e Luiz Benedito, respectivamente.

Também fizeram uso da palavra os direto-
res César Urbano Corrêa (Eventos Associati-
vos, Recreativos e Culturais) e Ivaldo Helvio 
P. Rêgo (Assuntos de Aposentadoria, Pensões 
e Assistência 
Social). O pri-
meiro passou 
o r i e n t a ç õ e s 
para os pre-
sentes aprovei-
tarem ao má-
ximo o resort 
cinco estrelas. 
Ivaldo, por sua 
vez, destacou 
que o even-
to “se tornou 
inesquecível para todos nós,” em razão da 
presença de tantos associados e familiares.

O presidente da Representação/PE da 
Unafisco, Marcelo Paes, comentou sobre di-
versos benefícios que podem ser obtidos pe-
los associados da região, como o convênio 
com a escola de idiomas CNA. 

Após as palestras, todos participaram de jan-
tar oferecido pela Unafisco. O vice-presidente 
da Representação/PE, Fredson Viana, disse que 
diversos fatores contribuíram para o sucesso do 
evento como “o congraçamento, as amizades, 
o clima e o lo-
cal, tudo calmo 
e tranquilo”, na 
devida paz. 
Que os bons 
ventos conti-
nuem a soprar 
sobre nós, e 
que possamos 
encontrar você 
num próximo 
encontro.
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A Unafisco Nacional informa os associados 
que, em cumprimento ao aprovado na As-
sembleia-Geral Extraordinária realizada em 
15/8/2017, propôs ação coletiva objetivando 
garantir a não aplicação da retroatividade 
das regras de adesão e avaliação fixadas na 
Portaria RFB 2.383/2017 que institui o Teletra-
balho e reconhecer o direito dos associados 
a não serem avaliados sobre períodos retroa-
tivos à sua instituição ou durante períodos de 
afastamentos e licenças, incluindo a partici-
pação em movimentos grevistas.

A Portaria RFB 2.383/2017 (DOU 14/7/2017) 
foi instituída para regulamentar o Teletrabalho 
no âmbito da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, estando autorizada a execução na 
referida modalidade aos servidores com atu-
ação na análise e julgamento de processos 
administrativos fiscais e para aqueles com 
atuação no desenvolvimento de sistemas 
corporativos na área de tecnologia da infor-
mação.

O artigo 16 da referida portaria prevê hipó-
teses de vedação de realização do Teletra-
balho, dentre as quais a disposta no inciso V, 
para aqueles que tenham sido excluídos do 
Teletrabalho pelo não atingimento de metas 

nos 2 (dois) anos anteriores a data de solicita-
ção para participar do Teletrabalho.

A Portaria RFB 1474, de 26 de outubro de 
2015, no bojo do movimento paredista da 
categoria, excluiu diversos associados da 
experiência-piloto do Teletrabalho vigente à 
época, sob a justificativa de que não teriam 
atingido as metas estabelecidas.

Em respeito ao preceito da irretroatividade 
das normas, não poderão ser prejudicados 
pelo quanto disposto no artigo 16, V, da Por-
taria 2.383/2017 caso requeiram exercer suas 
atividades na modalidade do Teletrabalho 
atualmente prevista.

Além disso, convém assegurar que a mo-
dalidade de Teletrabalho não venha a se 
tornar fator de restrição ao exercício de di-
reitos dos Auditores Fiscais, dentre eles o direi-
to constitucional de reivindicar, inclusive por 
meio de movimentos grevistas regularmente 
aprovados e levados a efeito pela categoria.

Por fim, ressaltamos que formulamos pedi-
do de tutela de urgência, a fim de que os as-
sociados não sejam prejudicados por eventu-
al aplicação retroativa da norma em questão 
mesmo no curso da ação, pedido este não 
apreciado até o fechamento deste boletim.

A minuta do decreto que regulamenta a 
Lei 12.855/2013, que institui a indenização de-
vida a ocupante de cargo efetivo das Car-
reiras e Planos Especiais de Cargos que es-
pecifica, em exercício nas unidades situadas 
em localidades estratégicas vinculadas à 
prevenção, controle, fiscalização e repressão 
dos delitos transfronteiriços, estava sob aná-
lise da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, até o fechamento deste boletim.

A indenização de que trata a lei será con-
cedida a servidor ocupante de cargo efetivo 
da Carreira de Policial Federal, da Carreira 
de Policial Rodoviário Federal, da Carreira 
Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil, do Plano Especial de Cargos do 
Departamento de Polícia Federal, do Plano 
Especial de Cargos do Departamento de Po-
lícia Rodoviária Federal, do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda, da Carreira 
de Auditor Fiscal Federal Agropecuário e da 
Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.

Já houve acordo no governo a respeito 
das localidades classificadas como região 
de fronteira, para efeito de direito à indeni-
zação. A minuta do decreto considera 1.208 
municípios como localidades estratégicas. O 
texto do decreto será divulgado no site da 
Unafisco, assim que for publicado.

Teletrabalho: Unafisco Nacional propõe ação

Regulamentação do adicional de fronteira

APROVADA EM ASSEMBLEIA

LEI 12.855/2013
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