COMUNICADO 01 – 21/03/2020
Vimos pela presente, diante da pandemia instalada da covid-19, direcionar alguns
procedimentos que deverão ser observados pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual escalados em
unidades fixas e móveis de fiscalização.
1. Ao chegar no ambiente de trabalho o AFRE deverá identificar a existência de kit higiênico
(máscaras, luvas, álcool em gel) fornecido pela SEFAZ. Caso contrário, que seja efetuada
ocorrência no Livro da Unidade de Fiscalização mencionando que pela falta de condições
mínimas de higiene e segurança às atividades fiscais serão suspensas.
Observação:
•

A suspensão das atividades fiscais importa no não atendimento de maneira direta ao
contribuinte, devendo o AFRE afixar cartaz no balcão de atendimento com os dizeres:
“Atendimento suspenso por falta de equipamento de segurança – Covid-19”. Os auditores
deverão permanecer no local de trabalho durante o período de sua escala, estando os
superiores hierárquicos responsáveis pelo fornecimento de tais equipamentos de
segurança mínima;

•

Caso os AFRE(s) optem por adquirirem estes kits Higiênicos, que os façam em nome do
SINDIFISCAL com o preenchimento do CNPJ nº 00.977.970/0001-41 para serem ressarcidos
desta despesa.

2. Auditores Fiscais da Receita Estadual pertencentes ao “grupo de risco” deverão relatar suas
condições em formulário sugerido (modelo em anexo) e encaminhar ao chefe imediato
solicitando a dispensas das atividades insalubres e o remanejamento para trabalho remoto
domiciliar, conforme orientação do Ministério da Saúde.
Observação:
•

Grupo de Risco (pessoas acima de 60 anos; diabéticos; cardíacos; portadores de doenças
pulmonares; doenças autoimunes, imunossuprimidos e outras congêneres)

Alertamos que, demais situações envolvendo o risco de contaminação no desempenho das
atividades fiscais, e alternativas diversas para suprir os problemas suscitados serão discutidos na
segunda-feira (23) com os gestores da SEFAZ.

Ressaltamos que a atividade de fiscalização e tributação, essencial ao funcionamento do
Estado e fundamental à sua segurança financeira não pode ser paralisada e muito menos objeto de
ações unilaterais de abandono ou qualquer outra forma de bloqueio, sem descurar em nenhum
momento, contudo, da segurança dos profissionais envolvidos em sua atividade.
Convém ainda ressalvar o conteúdo do Decreto Presidencial 10.282/2020 de 20.03.2020, que
assevera em seu item XXIV a essencialidade do serviço de fiscalização tributária e aduana, não sendo

este passível de paralisação ou suspensão, desde que estejamos munidos dos kits de segurança contra
o COVID-19 (grifo nosso).
Somos sabedores que o Governo do Estado do Tocantins e os gestores da SEFAZ não são os
responsáveis pela falta desses kits, até porque se trata de um problema que, numa data muito próxima
irá gerar o colapso do sistema de saúde, no entanto, temos o dever de proteger a vida e a integridade
física de nossos filiados.
Reafirmamos nosso compromisso incondicional na defesa dos interesses da Categoria Fiscal. O
sindicato estará ao lado de toda a categoria nesse momento de dificuldade e incertezas.
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