CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 8
DO OBJETO
Contratação de pesquisa com o objetivo de construir base de dados sobre progressividade do
Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas (IR), visando atender às Diretrizes do Projeto: Política
Econômica também é política.

DOS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS
O projeto visa cumprir objetivo estatutário da Associação, qual seja, produzir artigo ou estudo
que promova o conhecimento em matéria fiscal. Além do mais, a Associação se fará presente
no debate político nacional, levando as ideias do associado para a sociedade.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições ocorrerão do dia 25 de maio ao dia 31 de maio pelo e-mail
astesouronacional@gmail.com, obedecendo uma ordem de preferência. A ordem será dada da
seguinte forma, da maior para a menor prioridade:
•
•
•
•
•

Servidores da Carreira que estejam em dia com suas obrigações associativas, exceto
Conselho Consultivo e Deliberativo e Diretoria Executiva da ASTN;
Todos os servidores do Tesouro Nacional;
Servidores do Conselho Consultivo e Deliberativo da ASTN;
Público em geral;
Servidores da Diretoria Executiva da ASTN.

DOS PRAZOS
O candidato deverá concluir a pesquisa em 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias à critério da
Diretoria Executiva.
DA PESQUISA:
A pesquisa deverá conter os seguintes itens:
a) Análise das alíquotas efetivas, inclusive com abertura da tributação sobre os
rendimentos do trabalho e rendimentos do capital.
b) Análise da tributação dos rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e dos rendimentos
isentos de tributação.
c) Análise das despesas dedutíveis.
d) Análise da participação dos diversos grupos de rendimentos, tributáveis ou não, por
profissão e natureza da ocupação.
e) Fazer simulações: calcular arrecadação e progressividade a partir de alterações de
alíquotas marginais da retirada de isenções (saúde, educação, Lucros e Dividendos); e
de mudanças nas regras de tributação por natureza de ocupação.

DAS ENTREGAS

A pesquisa ensejará a entrega de:
i)
ii)

Base de dados em Excel com os números que subsidiaram o presente estudo, além
das referências utilizadas para a construção da base;
Pesquisa em formato Word com: i) análise descritiva dos dados indicadas na seção
“DAS ENTREGAS” e; ii) as simulações propostas

DOS VALORES
A realização da pesquisa ensejará o recebimento de R$ 1.000,00, a serem pagos da seguinte
forma: R$ 300,00 de forma adiantada após a assinatura de contrato a ser firmado entre a ASTN
e o pesquisador; e R$ 700,00 após a entrega de todos os itens descritos na seção “DAS
ENTREGAS”.

