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Sindicontas-PE ativo contra
a Reforma da Previdência

O Sindicontas tem atuado 
fortemente e de maneira 
propositiva contra a Re-

forma da Previdência proposta 
pelo Governo Federal. Diversas 
ações foram realizadas desde o 
ano passado, algumas em parce-
ria com outras entidades, porque 
o Sindicado entende que os servi-
dores não podem ser penalizados 
com base em um discurso falso 
sobre as contas públicas constru-
ído pelo governo. Confira:

 
MARÇO/2017: participação 

no seminário sobre a Reforma 
realizado pelo Sindicato do Gru-
po Operacional Administração 
Tributária do Governo de Per-
nambuco.

MARÇO/2017: presença na 
audiência pública da Comissão 
Especial da Previdência Social 
da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco.

 MARÇO/2017: ato unifica-

do no Recife contra a Reforma 
da Previdência na Praça do Der-
by convocado pela Ordem dos 
Policiais do Brasil

 ABRIL/2017: realização de 
debate sobre a Reforma no Audi-
tório Nilo Coelho.

 ABRIL/2017: participação 
em audiência pública na Câmara 
do Recife sobre a Reforma.

 MAIO/2017: reunião com 
os filiados para deliberar sobre 
ações a serem tomadas em rela-
ção à Reforma.

 MAIO/2017: Sindicontas-
-PE e Fenacontas decidem ela-
borar estudo técnico sobre a re-
forma a ser entregue ao deputado 
Arthur Maia, relator da Reforma 
da Câmara Federal.

 JUNHO/2017: apoio ao de-
bate sobre situação do Funafin 
promovido pelo Sindilegis.

 JULHO/2017: presença em 
mobilização que reuniu mais de 
30 mil pessoas na Praça do Derby.

NOVEMBRO/2017: realiza-
ção de seminário online sobre 
a Reforma da Previdência para 
que a sociedade civil entenda a 
questão.

 DEZEMBRO 2017: Articu-
lação Sindical se une contra Re-
forma e divulga nota de repúdio 
com o tema “Reforma é calote”.

 DEZEMBRO 2017: servi-
dores se unem no Fórum Per-
nambuco do Servidor Público 
para discutir a Reforma.

 
JANEIRO 2018: reunião 

da Articulação Sindical define 
ações do ano para continuar a 
fiscalização da Reforma.

 AGOSTO/2018: Articula-
ção Sindical realiza entrevistas 
com candidatos ao Governo do 
Estado e ao Senado para saber 
o posicionamento deles sobre a 
sustentabilidade da previdência. 

JANEIRO/2019: Apostando 
na interação com outras catego-
rias, o Sindicontas-PE participou 
de reunião da Articulação Sindi-
cal. Foram discutidos temas como 
previdência social e a realização 
de um estudo e debate sobre a si-

tuação da previdência estadual.
FEVEREIRO/2019: Reu-

nião do Conselho Deliberativo 
debateu a Reforma. Sindicon-
tas-PE também participou de 
encontro do Fórum dos Servi-
dores Públicos em Pernambuco 
(FOPESPE) que discutiu a arti-
culação em torno da reforma de 
Previdência.

MARÇO/2019: Apoio à pa-
ralisação nacional contra a Re-
forma da Previdência.

ABRIL/2019: Sindicontas-
-PE marcou presença em Se-
minário sobre a Reforma da 
Previdência promovido na As-
sembleia Legislativa de Per-
nambuco (Alepe), que trouxe 
como palestrante Eduardo Mo-
reira, economista pela Universi-
dade da Califórnia. O encontro 
ocorreu no âmbito da Comissão 
Especial da Reforma da Previ-
dência Social da Assembleia.

JUNHO 2019: Seminário 
sobre os impactos da Reforma 
da Previdência no auditório do 
TCE-PE com palestra de Cláu-
dio Ferreira, auditor do TCE-PE, 
e mobilização da categoria para 
participar de protesto nacional.

SINDICONTAS-PE mobilizou a categoria para protestos.

SEMINÁRIO sobre os impactos da Reforma da Previdência.
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Entenda os principais 
pontos da Reforma 
da Previdência e os 
impactos causados 
pela mudança
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H á cinco meses, o Con-
gresso Nacional discu-
te a proposta de refor-

ma previdenciária do governo 
Bolsonaro. O texto, porém, 
tem enfrentado críticas de di-
versas categorias.

A ausência de regras de tran-
sição mais gradativas está na 
raiz da maior parte dos ques-
tionamentos das entidades que 
verdadeiramente buscam repre-
sentar os servidores públicos. 
Além do indicativo que a classe 
seja obrigada a pagar uma con-
tribuição extra, a chamada alí-
quota extraordinária, para solu-
cionar o déficit do sistema.

A PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) afeta de forma 
diferente futuros servidores, 
funcionários da ativa que in-
gressaram no serviço público 
até dezembro de 2003, os que 
ingressaram a partir de 2004 e 
os atuais aposentados.

As mudanças atingem di-
retamente quem ingressou no 
serviço público até 2003 em 
carreiras de salários mais al-
tos. São essas categorias as que 
mais têm se manifestado contra 
a Reforma da Previdência.

Funcionários públicos em 
carreiras de salários mais al-
tos são mais prejudicados com 

a reforma, porque pelas regras 
atuais recebem benefício equi-
valente ao salário do último 
cargo ocupado. A PEC estabe-
lece que, para receber o bene-
fício mais alto (a chamada in-
tegralidade) a que tem direito 
quem ingressou antes de 2004, 
será preciso completar 65 anos 
(homens) ou 60 anos de idade 
(mulheres).

Atualmente, servidores em 
geral têm direito à aposenta-
doria ao completar 60 anos 
de idade e 35 de contribuição 
(homens) ou 55 anos de idade 
e 30 de contribuição (mulhe-
res), mas quem entrou antes de 

1998 pode parar até mais cedo.
A nova versão do parecer 

trouxe de volta a possibilidade 
de que alíquotas extraordiná-
rias de contribuição sejam co-
bradas de servidores públicos. 
A medida, definida pelo gover-
no Jair Bolsonaro na proposta 
enviada ao Congresso, havia 
sido suprimida da primeira 
versão do relatório.

Isso significa que serão 
criadas alíquotas maiores para 
quem ganha mais e alíquotas 
extraordinárias quando o sis-
tema apresentar déficit. Com 
isso, o desconto nos holerites 
pode mais que dobrar para os 
maiores salários. Hoje, servi-
dores federais pagam contri-
buição de 11%. A PEC 6 reduz 
essa porcentagem para quem 
ganha até R$ 2.000 (valores 
deste ano) e eleva progressiva-
mente até 22% para quem rece-
be mais de R$ 39 mil (o teto do 
funcionalismo público é de R$ 
39,3 mil, que é a remuneração 
dos ministros do Supremo).

A crítica é porque o servi-
dor, tanto o aposentado quanto 
o da ativa, deixa de ter segu-
rança em função dessas contri-
buições extraordinárias.
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MOVIMENTO

DEPUTADA estadual Socorro Pimentel, candidata à reeleição, também aderiu

Carnaval 
O Bloco De Olho Nas Contas tomou as ruas pela vigésima vez em grande estilo. Servidores e amigos encheram a 
Praça do Arsenal de alegria. Para celebrar o aniversário da agremiação, o estandarte foi repaginado.

Novos servidores 

O presidente do Sindicontas-PE, Alexandre César, e o secretário-geral, Angelo 
Breckenfeld, bateram um papo de boas-vindas com os novos servidores 
empossados pelo TCE-PE. Os novatos passaram por um curso de formação na 
Escola de Contas Públicas. No encontro, o Sindicato pôde mostrar todo o seu 
trabalho e serviços oferecidos aos filiados, como as prioridades de atuação, os 
mais de 30 convênios e o serviço de assessoria jurídica gratuita.

Interiorização 
Entendendo a importância da presença do Sindicontas-PE em todo o Estado, o presidente Alexandre César 
realizou visitas a todas as inspetorias regionais para conversar com os servidores que atuam nelas.

Novo conselheiro
Representado pelo presidente Alexandre César, o Sindicontas-PE acompanhou a sabatina, na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco (Alepe), do advogado Carlos Neves, indicado à vaga de conselheiro após o 
lamentável falecimento do conselheiro João Campos. Em nota amplamente divulgada na imprensa, o Sindicato 
defendeu a indicação de um nome técnico para ocupar a vaga.

Reformas
A sede do Sindicontas-PE, que fica na Avenida Mário Melo, está passando por alguns reparos 
para oferecer um atendimento cada vez melhor aos filiados. Já foi feita uma revisão na parte 
elétrica e os banheiros estão sendo reformados.

Doação
O Sindicontas-PE fez a doação de 40 exemplares do Código Nacional de Trânsito para o curso de Qualificação 
para Motoristas, que foi ministrado pelo Sargento Berto de Lima Santos,  oferecido pelo Tribunal de Contas 
através da Escola de Contas aos motoristas da sede e das Inspetorias Regionais, alguns deles nossos filiados.



SETEMBRO / 2019 SETEMBRO / 2019
5

Servidores do Tribunal de 
Contas do Estado de Per-
nambuco reuniram-se em 

assembleia na sede do TCE-PE 
para debater a Pauta de Reivin-
dicações 2019. Foi definida a 
criação de um grupo de estudos 
composto por um servidor e um 
suplente de cada segmento que 
vai analisar propostas para a re-
estruturação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos, bus-
cando eliminar históricas injus-
tiças nas faixas salariais, estabe-
lecidas através da imposição de 
tetos injustificados.

O grupo também analisará 
questões como a possibilidade 

de valorizar ainda mais os servi-
dores que investem em formação 
profissional, reposição das per-
das com a inflação referente aos 
auxílios saúde e alimentação.

“Como o grupo é composto 
por diversos segmentos do TCE, 
o estudo analisará as demandas 
de cada carreira e elaborará um 
estudo plural, com a força da 
união da categoria”, destaca Ale-
xandre César, presidente do Sin-
dicontas-PE.

O estudo será apresentado à 
categoria, votado e, em seguida, 
pleiteado junto ao Tribunal.

Grupo de estudos fará propostas 
para reestruturação do PCCV

Sindicontas-PE 
pede entendimento 
do TCE-PE sobre 
suposto desvio de 
função

Em Assembleia Geral Ex-
traordinária (AGE) rea-
lizada em maio, o Sin-

dicontas-PE definiu ações para 
acompanhar os desdobramentos, 
no TCE-PE, da ofensiva da As-
sociação Nacional dos Auditores 
de Controle Externo dos  Tribu-
nais de Contas do Brasil (ANTC) 
e do Sindicato dos profissionais 
de Auditoria do Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba (Sindi-
contas-PB). Tal ofensiva contra 
os profissionais de controle ex-
terno não detentores de cargo de 
auditor stricto sensu deu-se por 
meio de documento entregue no 
TCE-PB, assinado conjuntamen-
te pelos presidentes dessas duas 
entidades.

O Sindicato visitou os gabine-
tes de conselheiros do TCE-PE 

para apresentar o documento da 
ANTC acima citado, destacando 
as implicações das suas conside-
rações no TCE-PB (algumas já 
fáticas). Além disso, está sendo 
solicitada ao conselheiro Marcos 
Loreto, a confirmação do en-
tendimento do Tribunal quanto 
à existência de desvio de fun-
ção dos ocupantes do cargo de 
analista de controle externo, em 
todas as suas áreas, e quanto à 
legalidade das atualizações rea-
lizadas nas características do re-
ferido cargo.

O presidente do Sindicontas-
-PE, Alexandre César, e o secre-
tário- geral, Angelo Breckenfeld, 
trataram do assunto durante vi-
sitas feitas aos conselheiros do 
TCE-PE.
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Confira novos convênios para 
os filiados

Novo convênio do Sin-
dicontas-PE oferece 
desconto de 8% na 

compra de carros da Mercedes-
-Benz. O abatimento vale para 
os modelos GLA, C180 e o 
GLP Coupé, na loja da Newse-
dan, que fica na Avenida Her-

Compra de carros da Mercedes-Benz Bolsas em cursos de graduação e pós-
graduação

Os filiados ao Sindicontas-PE agora têm acesso a quatro 
novos convênios na área de educação. Foi firmada par-
ceria com a Universidade Salgado Filho, Universidade 

Católica, Fafire e Esuda. As bolsas estendem-se, inclusive, aos 
dependentes dos servidores do TCE-PE filiados ao Sindicato. 
Confira:

UNIVERSIDADE SALGADO FILHO: bolsa de 50% nos 
cursos de graduação, 20% nos cursos de pós e 15% nos Ensino 
à Distância. 

UNIVERSIDADE CATÓLICA: até 20% de bolsa nos cur-
sos de graduação e pós.

FACULDADE FRASSINETE DO RECIFE (FAFIRE): 
bolsa de 15% na graduação, 7% nos cursos tecnológicos e 10% 
nos cursos de pós e idiomas

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS (ESUDA): 
bolsa de 40% nos cursos de graduação e de 20% nas pós no Re-
cife, Palmares e Caruaru.

culano Bandeira, 927, Pina. 
O desconto vale apenas para 
os servidores sindicalizados, 
sendo necessário apresentar 
declaração do Sindicontas-PE 
comprovando a filiação. Mais 
informações: 3092-3000.
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Qual é o balanço do primeiro 
semestre da sua gestão?

Quais ações 
programadas a 
partir de agora?

Em relação à pauta de 
reivindicações deste ano, o 
que está sendo planejado?

O                                                     Conselho Deliberativo 
formou grupos setoriais 
que farão propostas de 

pontos que vamos levar para 
a assembleia com os filiados, 
mas já podemos adiantar que 
é um sentimento da categoria 
que precisamos de uma nomen-
clatura moderna. As nomencla-
turas Auditor e Analista não 
contemplam todas as atribui-

P assada essa fase de or-
ganização, novas ações 
marcarão o Sindicato. 

Vamos fortalecer a comuni-
cação com os filiados a partir 
da intensificação das visitas 
aos servidores e dos nossos 
canais de comunicação. Tam-
bém vamos implantar no site 
do Sindicato uma ferramenta 

A  prioridade desses pri-
meiros meses foi o pla-
nejamento interno. Nos 

inteiramos da função de cada 
funcionário que trabalha no 
Sindicato, estamos realizando 
uma reforma na sede para me-
lhor atender aos filiados, como 
pintura, conserto do telhado e 
outros reparos, fizemos visitas 
de cortesia aos conselheiros 
para fortalecermos a aproxima-
ção e mantermos o canal de di-
álogo sobre a nossa categoria, 
reunimos os servidores para 
debatermos a pauta de reivin-
dicações deste ano e organiza-

mos as ações da nossa gestão 
daqui pra frente. Paralelamente 
a isso, reforçamos a interiori-
zação do Sindicato por meio de 
visitas a todas as inspetorias, 
para conversar com os servido-
res que atuam nelas, apresen-
tamos o Sindicato aos novos 
servidores empossados neste 
semestre, angariamos novos 
convênios, como para a compra 
de carros da Mercedes-Benz, 
atuamos em relação à Reforma 
da Previdência e à ofensiva da 
Associação Nacional dos Audi-
tores de Controle Externo dos 
Tribunais de Contas do Brasil 

ções do Controle Externo. Um 
cargo único do Controle Exter-
no, com nomenclatura nacional 
padronizada, é necessidade da 
Administração. Também existe 
uma grande distância entre os 
vencimentos iniciais e finais 
das carreiras. Esses pontos de-
vem constar na pauta que apre-
sentaremos em breve.

(ANTC) contra os profissionais 
de controle externo não deten-
tores de cargo de auditor stricto 
sensu. Ainda fizemos um traba-
lho importante de conscientiza-
ção quanto ao impacto negativo 
da Reforma da Previdência que 
está posta para os servidores 
públicos. Tivemos uma escla-
recedora palestra de Cláudio 
Ferreira no auditório do TCE-
-PE que gerou um amplo debate 
entre os servidores.

similar a um Portal da Trans-
parência, por meio da qual 
será possível acompanhar as  
os investimentos feitos, tor-
nando a administração o mais 
transparente possível.

Foto: Nando Chiapetta/Alepe
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Semana de 
Arte do TCE 
vai fomentar 
debates 
e cultura 
popular

Um estímulo à arte e à 
cultura popular vão 
nortear a Semana de 

Arte do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE- 
-PE). O evento, organizado 
pelo Sindicontas-PE, ocorrerá 
em data a ser confirmada, na 
sede da instituição.
A programação ainda está 
sendo finalizada, mas as 
atividades estarão divididas 
nos seguintes eixos: 
exposições de artes visuais, 
apresentações artísticas, 
música e poesia. A novidade 
desta edição vão ser os 
debates, que abordarão temas 
da ordem do dia da cidade.
Já estão programadas duas 
mesas redondas, que vão 
discutir a questão urbana do 
Recife e as políticas públicas 
na cultura popular. Segundo 
um dos organizadores do 
evento, o analista de controle 

externo, Odilo Brandão, um 
dos objetivos é aproximar 
o Tribunal da sociedade e 
incentivar a arte e a cultura 
popular.
“A retomada da Semana de 
Arte volta com um alcance 
ainda maior, porque além da 
valorização da cultura, vamos 
trazer debates que estão na 
ordem do dia da cidade, como 
a questão do urbanismo e do 
incentivo à cultura local. Não 
há nada mais favorável do que 
fazer essa aproximação do que 
por meio da arte”, explicou 
Odilo. A última edição do 
evento aconteceu em 2004.
Outro objetivo da semana é 
fomentar a produção interna 
dos servidores do TCE-PE. 
Para valorizar o trabalho 
produzido pelo público 
interno, será montado o salão 
multilinguagem para exibir as 
produções artísticas.


