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Decipex apresenta processos de atendimento à ANFIP
Com o objetivo de auxiliar as demandas dos associados
relacionadas ao Departamento de Centralização de Serviços de
Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – Decipex, a ANFIP se
reuniu nesta sexta-feira (15/01) com o diretor do Departamento,
Marco Aurélio Alves da Cruz, o assessor Anderson Caires e
a coordenadora de atendimento, Jéssica Bastos. Na ocasião,
foram apresentadas pela equipe as orientações de utilização das
plataformas de atendimento do Decipex e os serviços prestados.
“É muito importante esse espaço que estão abrindo para
que sejamos multiplicadores dessas informações”, declarou
o presidente em exercício, Marcio Humberto Gheller, ao
informar que grande parte dos associados da ANFIP são
aposentados, e vários deles tem dificuldades de utilização das
plataformas digitais.
Marco Cruz destacou que o processo de centralização é um
grande desafio e que diversas demandas estão sendo solucionadas.
“Estamos trabalhando em sentido de estrutura para, efetivamente,
conseguir centralizar as vidas que faltam, gerir com qualidade e
prestar um atendimento de excelência”, frisou.
Ao explicar a estruturação do Departamento, Jéssica
Bastos relatou que as demandas que chegam ao atendimento
são direcionadas de acordo com a temática para as demais
coordenações gerais. Em seguida, a coordenadora apresentou o
catálogo de serviços prestados e elucidou dúvidas dos associados
enumeradas pelos representantes da ANFIP.
Piloto prova de vida digital – A campanha ainda está
em fase de testes, e atende inicialmente 20 mil cidadãos
atendidos pelo Decipex. Posteriormente, pretende-se estender a
funcionalidade a 700 mil aposentados, pensionistas e anistiados
com biometria registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
e/ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A
ação tem o objetivo de melhorar e facilitar o atendimento aos
beneficiários e a rotina de atividades da Unidade de Gestão de
Pessoas, realizando a prova de vida por meio dos aplicativos
Sigepe Mobile e Meu Gov.Br.
Acesso ao Sigepe e comprovante de rendimentos Atualmente dentro do Sigepe, para ter acesso a qualquer
documentação ou informação inerente ao Decipex, o servidor
precisa selecionar o vínculo como Decipex. Em relação à
emissão do comprovante de rendimentos que inicia em fevereiro,
Jéssica Bastos alertou que as pessoas que migraram no meio do
ano de 2019 para o Decipex, irão dispor de dois comprovantes

de rendimentos e terão que fazer a declaração referente às duas
fontes pagadoras, mudando o vínculo para emitir cada uma.
Pela ANFIP, também participaram da reunião os vicepresidentes, Eucélia Maria Agrizzi Mergár (Assuntos
Fiscais), Carlos Alberto de Souza (Planejamento e Controle
Orçamentário), Ariovaldo Cirelo (Serviços Assistenciais), Maria
Beatriz Fernandes Branco (Assuntos Jurídicos), Maria Aparecida
Fernandes Paes Leme (Relações Públicas), Albenize Gatto
Cerqueira (Cultura Profissional e Relações Interassociativas), e
Tereza Liduína Santiago Félix (Aposentadorias e Pensões). Além,
do coordenador do Conselho de Representantes Genésio Denardi,
diversos dirigentes das Estaduais e funcionários dos setores
Administrativo, Jurídico, Assistenciais, Secretaria e Cadastro.
Confira os canais de atendimento do Departamento:
- Site gov.br: apresentação de comprovante; comunicação
de falecimento; auxílio funeral; desbloqueio de acesso ao Sigac;
isenção de IR, ficha financeira e contracheque.
- Protocolo digital: atualização cadastral; concessão de
pensão e aposentadoria; declarações; questionamentos financeiros;
e requerimentos.
- SIGEPE requerimentos: alteração de dados bancários;
assistência à Saúde Suplementar; comprovante de quitação
de plano de saúde; cadastro/alteração de dependentes;
restabelecimento de pagamento-Covid 19.
- Acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI):
acompanhamento de processos.
- Central de Atendimento de pessoal – CAPE/DF:
atendimento presencial (suspenso temporariamente), no endereço:
SAUS, Quadra 6, bloco O, térreo, Ed. Órgãos Centrais.
- Central de Atendimento Decipex: 0800-978-9004
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I Concurso de Histórias, Contos e Poesias da ANFIP

A Comissão Julgadora responsável por avaliar os trabalhos
do I Concurso de Histórias, Contos e Poesias dos Auditores
Fiscais em quarentena já começou a analisar as produções
literárias. Ao todo, foram inscritos 137 trabalhos autorais.

Conforme a resolução do concurso, os integrantes da
Comissão Julgadora devem devolver à Comissão Organizadora
os trabalhos devidamente classificados no dia 5 de março de
2021. Depois disso é que a Comissão Organizadora fará a
divulgação dos vencedores, em data ainda a definir.
Serão premiados os três melhores trabalhos, que receberão
a premiação da seguinte forma:
– 1º lugar receberá R$ 5.000
– 2º lugar receberá R$ 3.000
– 3º lugar receberá R$ 2.000
Para o 4º ao 10º colocados será conferida menção honrosa.
Vale lembrar que as produções são de autoria de Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil ativos, aposentados, e
pensionistas associados à ANFIP.
O Concurso é mais um dos eventos promovidos pela
Entidade em prol da valorização e integração dos associados e
vislumbra a importância de priorizar o bem-estar e a participação
ativa de seus filiados a cada passo em direção ao futuro.

ANFIP recebe visita de ANFIP-DF
Esteve em visita na ANFIP, nesta quinta-feira (14/1), a
presidente da ANFIP- DF, Maria José de Paula Moraes, que foi
recebida pelo presidente em exercício, Márcio Humberto Gheller.
Durante o encontro foram tratados assuntos de interesse
dos associados e da ANFIP-DF. Entre os temas abordados,
dialogaram sobre as dificuldades financeiras vividas pelos
Auditores Fiscais na pandemia e a preocupação da ampliação
do número de associados. A presidente da regional da ANFIP
relatou ainda, que a entidade possui 3 salas comerciais que estão
sendo pouco utilizadas durante a época de distanciamento social.

Sistema da ANFIP facilita atividade do
AFRFB para consulta em ação fiscal
Associado, você conhece o ConsultÁgil? O sistema é uma
evolução do antigo Zebrinha, produzido pela ANFIP, para
auxiliar o trabalho do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB). Esse importante instrumento reúne tabelas,
trechos da legislação tributária e informações afins, para
consulta em ação fiscal.
Os dados e informações são atualizados constantemente e
estão disponíveis para acesso on-line, no endereço eletrônico
http://consultagil.anfip.org.br/ (login da página restrita).

O ConsultÁgil leva maior praticidade e facilidade ao diaa-dia do associado!
Por estar sempre em progresso. Por isso, a ANFIP e a
Fundação ANFIP, parceira na produção desse material, abrem
espaço para a colaboração dos Auditores Fiscais, visando
sempre o aperfeiçoamento da publicação. As sugestões de
inclusões, propostas de modificações e identificação de
eventuais imprecisões podem ser encaminhadas para o e-mail
consultagil@anfip.org.br.
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Cadastro no Conecte SUS não é obrigatório
para receber a vacina contra a Covid- 19
Segundo o plano nacional de vacinação contra a Covid-19,
desenvolvido pelo Ministério da Saúde, não será obrigatório se
cadastrar na plataforma Conecte SUS para receber a vacina.
No entanto, o cadastro na plataforma gera um QR Code,
que agiliza a identificação dos grupos prioritários e facilita o
controle das doses já aplicadas. O objetivo é iniciar a vacinação
ainda este mês, de acordo com o Ministério.
O documento informa que o cidadão que faz parte dos
grupos prioritários elegíveis, mas não tem cadastro, não
deixará de ser vacinado. Para obter a vacina será necessário
apenas apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o
Cartão Nacional de Saúde (CNS), para que o profissional de
saúde o localize na base de dados do Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Entretanto, em
caso de ausência do nome do cidadão no sistema, não haverá
impedimento para receber a vacina, desde que comprove que
integra algum grupo prioritário.
Entre as categorias elencadas como grupos prioritários
para a vacinação estão: trabalhadores da área da saúde, idosos,
indígenas, comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas,

pessoas com comorbidades específicas, membros das forças de
segurança e trabalhadores de transportes coletivos e da educação.
Conecte SUS
O Conecte SUS é um aplicativo do Ministério da Saúde
que tem objetivo de unificar dados de saúde dos cidadãos para
atendimento no SUS e na rede privada. É possível acessar o
sistema pelo site ou pelo aplicativo disponível na App Store ou
na Google Play.

Portaria muda faixas de alíquotas de desconto
da contribuição para RPPS e RGPS
O governo federal publicou, no Diário Oficial da União
desta quinta-feira (14/1), a Portaria nº 636, do Ministério da
Economia, que oficializa o reajuste de 5,45% nos valores das
alíquotas de contribuição dos servidores públicos da União
(RPPS), incluindo ativos, aposentados e pensionistas.
Com a Emenda Constitucional 103/2019, as alíquotas
passaram a ser progressivas e atualizadas, anualmente, de acordo
com a inflação do ano anterior, com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC). O percentual de reajuste é o
mesmo aplicado aos benefícios dos aposentados e beneficiários

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem
acima de um salário mínimo.
Com a atualização, as alíquotas de contribuição dos
servidores públicos ficam conforme as seguintes faixas:

Alíquotas progressivas
As alíquotas progressivas – estabelecidas pela EC 103/2019
– passaram a vigorar em 1º de março de 2020, incidindo cada
alíquota separadamente sobre cada faixa salarial.
Para os servidores da União, não houve mudança na
forma de apuração da base de cálculo devendo, entretanto,
ser aplicada em cada faixa remuneratória a progressão das
alíquotas de acordo com os parâmetros estabelecidos no art.
11, § 1º, da Emenda Constitucional 103/2019.
Essas alíquotas valem para todos os servidores da União,

inclusive para quem ingressou na carreira após 2013, isto
é, depois da implementação da previdência complementar.
Importante lembrar que, para servidores que entraram no
serviço público federal após 2013, a progressividade terá
como teto de contribuição o limite máximo dos benefícios do
RGPS, atualmente em R$ 6.433,57. Desse modo, para esse
grupo de servidores, a alíquota mais elevada não ultrapassará
o percentual de 14%. (Com informações do Ministério da
Economia.)

Quer receber as notícias da ANFIP via whatsapp?
Você, associado ANFIP, que queira manter-se sempre
informado, pode receber as notícias da Entidade em seu
whatsapp. Para isto, salve em seus contatos o número da
Comunicação (61) 98289-5150, envie seu NOME COMPLETO,
CPF e telefone CELULAR para conferência cadastral e receba

o boletim ANFIP Hoje, com os principais acontecimentos. Uma
maneira rápida e prática de estar bem informado!
Lembrando que este número é apenas para o envio
do boletim ANFIP Hoje. Aqueles que quiserem contatar a
Entidade para outros fins podem utilizar o (61) 98366-5999.
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BENEFÍCIOS
Associados economizam quase R$ 70 mil
em compras de medicamentos em 2020
Por meio do Convênio Farmácia, que é uma parceria da
ANFIP com as redes das Drogarias Pacheco e São Paulo, os
beneficiários que utilizaram o convênio puderam economizar,
somente no ano de 2020, o valor total de R$69.989,47 em
descontos concedidos. Isso mostra o grande sucesso e vantagem
dos convênios da Entidade oferecidos aos associados!
O relatório anual de utilização do benefício farmácia
também revela que foram vendidos, através do convênio, o
valor total de R$250.340,74 em medicamentos genéricos, de
marca ou similar.
É importante ressaltar que essa parceria com as Drogarias
Pacheco e São Paulo é exclusiva da ANFIP, podendo ser

beneficiados os associados e seus dependentes.
Na hora da compra, não esqueça de solicitar o seu
desconto! Para obter o benefício basta apresentar no Caixa o
número do seu CPF (Cadastro de Pessoa Física).
A iniciativa da ANFIP visa oferecer facilidades, benefícios
e vantagens a todos os associados. Além do convênio
farmácia, o Clube de Vantagens da Associação garante
descontos e condições especiais em diversos produtos e
serviços, como aquisição de veículos, escolas, ensino superior,
eletrodomésticos, produtos esportivos, vestuário, Banco Alpha
e muito mais! Acesse a plataforma anfip.temvantagens.com.br
e aproveite!

ANFIP e Jusprev convidam associados a aderirem plano previdenciário
Você sabia que os Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil têm uma previdência complementar associativa feita
exclusivamente para os integrantes da carreira? E que todos os
associados da ANFIP podem aderir? É muito mais segurança
para a sua vida.
Planejar o futuro é pensar a longo prazo. Pensando nisso,
a Jusprev desenvolveu um plano de benefícios previdenciários
que proporciona tranquilidade financeira para você e sua família.
Além de ser uma entidade sem fins lucrativos, na Jusprev não
existe taxa de carregamento mensal, a taxa de administração é de
0,7% ao ano e ainda é possível deduzir até 12% da renda anual
bruta da base de cálculo do Imposto de Renda.
E tem mais! Outro diferencial da instituição, é que em caso
de falecimento, o beneficiário indicado continua a receber,

o que não acontece nos planos oferecidos pelo mercado
financeiro, em que o benefício cessa com o falecimento.
Para saber mais sobre o Planjus e seus benefícios basta
entrar em contato com a consultora Zuleide Miranda, da
ANFIP, que poderá explicar todos os detalhes. Entre em
contato pelo e-mail zuleide@anfip.org.br.
Jusprev
A Jusprev é a Previdência Associativa do Ministério
Público e da Justiça Brasileira, fundada em 2007 por uma
forte rede de Associações Instituidoras representativas de
membros de carreiras públicas, entre elas a ANFIP. É uma
entidade fechada de previdência complementar, sem fins
lucrativos, que atua com a máxima transparência na gestão
de seus produtos.

Estude nas melhores instituições de ensino superior com mais economia
No Clube de Vantagens ANFIP você, associado, e
seus dependentes têm descontos exclusivos em diversas
instituições de ensino superior, seja para ensino a

distância ou presencial.
Confira todas as ofertas e as condições na plataforma
anfip.temvantagens.com.br e volte a estudar!

Comece 2021 com um Chevrolet zero quilômetro
O ano de 2021 já começou e traz muitas novidades e
descontos imperdíveis para você, associado ANFIP. Por meio
do Programa Amigos Chevrolet, os associados e seus parentes
de 1º grau (pais, filhos e cônjuge) têm direito a uma tabela
especial de bônus na compra de veículos zero quilômetro. A
campanha é válida até 2 de fevereiro.
É importante destacar que esse convênio é o único que
permite que o associado ANFIP negocie com as diversas
Concessionárias GM. Depois de conseguir o melhor valor a
pagar, apresente a Carta-Bônus para definir o valor real a se
pagar pelo veículo
DETALHES E OUTRAS INFORMAÇÕES: WWW.ANFIP.ORG.BR
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Debate sobre o Futuro da Previdência inicia série de lives da ANFIP
A primeira Live – Série ANFIP de 2021 acontece no dia 28 de janeiro, às 10
horas, na semana em que se comemora o aniversário da Previdência Social. Por isso,
para o debate, foi escolhido como tema O Futuro da Previdência Frente às Reformas.
A transmissão é ao vivo pelo Youtube e Facebook da Associação.
Pela ANFIP, participam o presidente Décio Bruno Lopes e o vice-presidente
Executivo, Márcio Humberto Gheller, que recebem os seguintes convidados:
- Bruno Bianco Leal, secretário Especial de Previdência e Trabalho;
- Wagner Balera, professor titular de Direito e coordenador de pós-graduação em
Direito Previdenciário da PUC-SP;
- Arnaldo Faria de Sá, vereador pela cidade de São Paulo e ex-deputado federal; e
- José Celso Pereira Cardoso Júnior, presidente da AFIPEA e doutor em Economia,
servidor do IPEA.

Ministério da Saúde alerta para golpe que clona celular de usuários
O Ministério da Saúde publicou um alerta, em sua conta na
rede Twitter, sobre um novo golpe que tem ocorrido em nome
do órgão. Segundo o ministério, golpistas fazem contato com
as pessoas para o suposto agendamento de vacinação contra
a Covid-19. Por serviço de mensagem (SMS), enviam um
código para que a vítima clique e confirme. Com isso, a vítima

tem seus dados e aplicativo de mensagens clonado, o que dá
acesso ao seu celular aos estelionatários.
Não caia nessa!
O Ministério da Saúde ressalta que NÃO telefona para
marcar vacinação contra o coronavírus NEM pede confirmação
de códigos ou dados enviados via SMS.

A pandemia não acabou. Previna-se!
O Brasil ainda luta contra o contágio e os efeitos do coronavírus,
causador da Covid-19. O vírus continua fazendo vítimas e
sobrecarregando o sistema de saúde do país, sendo algumas regiões
mais impactadas do que outras.
Segundo especialistas da área de saúde, os brasileiros ainda
podem enfrentar uma segunda onda da doença. Os noticiários
e os órgãos de Saúde mostram, diariamente, que os casos de
contaminação e mortes em decorrência da Covid-19 tem aumentado
em vários estados brasileiros. Em outros, a situação permanece
estável e não foi registrada diminuição do número de vítimas.
Por isso, a ANFIP, consciente da gravidade da situação que o
mundo todo enfrenta, orienta seus associados a permanecerem com as
medidas necessárias de prevenção contra o coronavírus.
Alguns cuidados são fundamentais para conter a doença:
- Isolamento social: fique em casa o máximo que puder;

evite aglomerações;
- Uso de máscara de proteção: deve cobrir nariz e boca; trocar a
cada duas horas ou em caso de excesso de umidade;
- Lave as mãos com água e sabão frequentemente e sempre que
precisar;
- Use álcool em gel 70% para higienização de ambientes, objetos
e, quando necessário, das mãos; e
- Evite tocar nos olhos, boca e nariz.
O coronavírus é altamente contagioso e é transmitido de uma pessoa
doente para outra por meio de gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro,
aperto de mãos ou através de objetos e superfícies contaminadas.
Não faça o vírus circular! Faça a sua parte! Proteja você e quem
você ama.
Se sentir algum dos sintomas da Covid-19, procure uma unidade
de saúde.

A solidariedade é a pedra angular que mantém de pé a dignidade da pessoa humana
Álvaro Sólon de França (*)
O respeito à dignidade da pessoa humana sempre foi um importante
pilar das sociedades modernas. Trata-se de garantir ao indivíduo que suas
necessidades vitais e básicas sejam respeitadas, mesmo que não esteja
em um patamar de igualdade de direitos com os outros membros da
sociedade. Entretanto, sem a solidariedade a dignidade humana não passa
de letra morta largada, ao léu, nas estradas turbulentas da vida.
A solidariedade é a mão da nossa alma alimentando a necessidade
alheia. Ela é o bálsamo que minora as nossas dores coletivas e
individuais, pois enobrece o espírito dos doadores e aquece os
corações daqueles que a recebem. A solidariedade é a pedra angular
que mantém de pé a dignidade da pessoa humana. Tenho plena
certeza, que a solidariedade é o caminho para que o Brasil reduza as
suas profundas desigualdades sociais e construa a sociedade almejada
por todos: justa e fraterna.
Nós Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, oriundos da
Previdência Social, fomos forjados na cultura da solidariedade entre as
pessoas e as gerações. A nossa luta profissional para que a Previdência

Social tornasse a âncora social do Brasil foi uma das mais belas páginas
construídas pelos servidores públicos ao longo dos séculos. Por isso todos
nós trazemos em nossas mentes e corações o sublime desejo de contribuir
para a construção de um mundo melhor.
Atualmente, em decorrência da pandemia desencadeada pela
COVID-19, estamos vivendo tempos sombrios com nuvens ameaçadoras
e as nossas noites estão mais escuras que milhares de noites. Mas, tenho
fé e esperança, inarredáveis, que, por meio da solidariedade, uma nova
civilização, onde reina a luz da justiça social, está para nascer. Que Deus,
na sua infinita bondade e longanimidade, permita que todos nós possamos
participar desta nova civilização nascente.
(*) Álvaro Sólon de França é Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil aposentado. Ex-presidente do Conselho Executivo da ANFIP
(Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil) e do Conselho Curador da Fundação ANFIP de Estudos
da Seguridade Social. Autor dos livros “A Previdência Social é
Cidadania” e “A Previdência Social e a Economia dos Municípios”. –
alvarosolon@uol.com.br
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