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Para se ter uma ideia da importância 
dessa ação, cidades como Maceió, por 
exemplo, terá um incremento extra em 
sua arrecadação de mais de R$ 1 milhão. 
Arapiraca, Pilar e Marechal Deodoro mais 
de R$ 200 mil, Coruripe mais de R$ 100 
mil e municípios como São Miguel dos 
Campos e Rio Largo valores próximos a 
R$ 100 mil.

A ASFAL parabeniza a atuação dos 
seus associados, cujo resultado tem sido 
extremamente importante para toda a 
sociedade alagoana, proporcionando a 
todos mais recursos para educação, 

O Governador de Alagoas Renan 
Filho divulgou vídeo no dia 15/01, em 
suas redes sociais, anunciando que o 
Estado de Alagoas irá distribuir aos 
Municípios Alagoanos uma arrecadação 
extra, referente ao ano de 2019, de cerca 
de 5 milhões de reais. Esses valores só 
foram possíveis graças ao trabalho de 
inteligência de iniciativa da GEPI – 
Gerência de Pesquisa e Investigação, que 
identifica com detalhes as empresas e as 
pessoas envolvidas em fraudes fiscais 
estruturadas. A GEPI trabalha em 
conjunto com outros órgãos do Estado, 
mas é através do trabalho especializado 
dos auditores da SEFAZ que tudo 
começa.

Segundo o governador, o grupo tem 
realizado um grande empenho no Estado 
e garantido a recuperação de tributos. 
"Isso vai beneficiar os  alagoanos com 
uma arrecadação extra, ainda referente a 
2019, de quase R$ 5 milhões que nós 
vamos encaminhar para  a associação 
dos municípios alagoanos, para os 
prefeitos e para as cidades. Isso vai 
possibilitar mais investimentos", afirmou 
Renan.

Além desses recursos extras, o 
Fisco Alagoano já havia garantido 
recorde de arrecadação em dezembro 
de 2019, com R$ 520.885.476,72 
recolhidos, superando todos os meses 
dos últimos dez anos.

Segundo o superintendente da 
Receita Estadual, Francisco Suruagy, 
esse trabalho é fruto do excelente 
desempenho dos auditores fiscais da 
Receita Estadual, que junto com todo o 
corpo técnico da SEFAZ vem recuperan-

saúde, segurança e demais políticas 
públicas que favorecem a qualidade de 
vida da população.

ARRECADAÇÃO RECORDE

Ação do Fisco Alagoano arrecada recursos extras para municípios
A ação se deu através do trabalho da GEPI - Gerência de Pesquisa e Investigação

O trabalho do Fisco oportuniza 
investimento na área de infraestrutura e 
logística e auxilia no cumprimento da 
folha salarial, garantindo o pagamento 
de salários em dia e, na regularidade dos 
fornecedores do Estado.

do receitas para Alagoas.

Fisco em ação em busca de recursos

Durante a reunião, o Presidente 
da ASFAL Gustavo Calheiros apre-
sentou os novos diretores executi-

A reunião foi conduzida pelo 
presidente do Conselho Deliberativo 
Otávio Acioli, contando com as 
presenças do diretor Presidente da 
ASFAL Gustavo Calheiros,  do 
Consultor do Plano da ANS Ronaldo 
Campos, do Advogado Gustavo 
Uchôa, do contador Fernando Paes e 
da advogada da ASFAL Gizele 
Cavalcante.

O Conselho Deliberativo da 
ASFAL realizou sua primeira reunião 
ordinária, no dia 13 de janeiro, 
quando foi dado início aos trabalhos 
do órgão deliberativo, que tem 
como missão auxiliar a diretoria 
executiva da ASFAL em suas atribui-
ções estatutárias, fiscalizando e 
acompanhando as ações realizadas.

O Conselho este ano inicia com 
uma nova formação, após mudança no 
Estatuto da entidade, sendo composto 
agora de nove titulares e seis suplen-
tes. As mudanças visam um melhor 
andamento dos trabalhos, maior 
agilidade nas ações e participação 
efetiva dos eleitos.

vos da entidade, o Auditor Fiscal 
Valmir Sampaio Ribeiro, que assumiu a 
diretoria financeira e, o Auditor Carlos 
Alberto dos Santos Teixeira, na 
diretoria administrativa.

Conselho Deliberativo da ASFAL
dá início aos trabalhos

Conselho e diretoria executiva
na primeira reunião do ano

VALOR DA COTA RATEIO 12/19 = R$ 609,22
Por uma falha no sistema, o valor da cota a ser pago no vencimento 25/01/2020 não foi impressa no boleto



Boletim O FISCO Página 02

Imprima seu boleto e fatura do ASFAL-SAÚDE pelo site da ASFAL

Através do site www.asfal.com.br o usuário pode imprimir o documento em qualquer plataforma de internet

VEJA COMO IMPRIMIR

1 - Após acessar o site 
asfal.com.br clique na opção
2º via de boletos e
demonstrativos

2 - Coloque o número
da sua carteira de

usuário e a sua
data de nascimento

3 - Clique na opção Boletos 4 - Escolha Mês e Ano

5 - Verifique a 
relação de documentos,
escolha o mês desejado
e clique na opção
de impressão.
Serão gerados dois PDFs
sendo um simples e
o outro detalhado

SIMPLES DETALHADO


