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A diretoria do 
Sindicontas-PE 
apresenta 
balanço do 
trabalho 
desenvolvido 
no ano de 2018 
para os filiados.
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n NOMEAÇÃO DE CONCURSADOS
O SINDICONTAS-PE acompanhou de perto o processo de realiza-

ção do concurso do TCE-PE e, em maio, recebeu com sensação de 
dever cumprido a notícia da nomeação dos aprovados. O Sindicato 
acompanhou, também, o treinamento deles na Escola de Contas 
Públicas Professor Barreto Guimarães e, em outro momento, apre-
sentou o Sindicato aos novos servidores.

n REGULAMENTAÇÃO DOS ALERTAS 
DE RESPONSABILIDADE

O Sindicontas-PE enviou ofício ao presidente do TCE-PE, Marcos 
Loreto, sugerindo a regulamentação dos alertas de responsabilidade. 
O documento lista uma série de pontos que podem nortear a emissão 
dos alertas, como a responsabilização no caso do descumprimento 
deles. O ofício pontuou que a ausência de regulamentação tem pro-
vocado “excessos” por parte de alguns jurisdicionados (prefeituras 
e o Governo do Estado), a exemplo do decreto nº 45.775/2018, do 
Governo do Estado, que submete os Alertas de Responsabilidade 
emitidos pelo TCE-PE ao crivo da Procuradoria estadual. 

n REFORMA DO ESTATUTO E 
REGIMENTOS

O SINDICONTAS-PE realizou a reforma do Estatuto, do Regimen-
to Eleitoral e do Regimento do Conselho de Representantes com 
participação dos sindicalizados. Em agosto, após diversas discus-
sões, foi realizada a votação que aprovou a legitimação das delibe-
rações remotas em assembleias, o enquadramento de servidores 
em perspectiva como filiáveis e ex-filiados que perderam a condi-
ção de vínculo com o TCE, prazos para participação em processo 

Em 2018, fomos movidos por diversos desafios. 
Sentimos nosso crescimento enquanto 

categoria, o que nos torna mais fortes para 
lutarmos não apenas por melhores condições 
de trabalho mais também por um Controle 
Externo cada vez mais altivo e independente. 

Apresentamos a retrospectiva deste ano como 
forma de prestar contas do trabalho realizado 
pelo Sindicontas-PE e, desde já, registramos 
nosso empenho para que 2019 seja marcado por 
muitas conquistas para todos nós. Vamos em 
frente!
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Conheça as ações do Sindicontas 
que marcaram o ano de 2018

diretoria sindicontas Jonas Moreno de Andrade Almeida - Presidente
Alexandre Cesar Simões Pimentel - Secretário-Geral
Roque Braz Filho - Diretor Social

Angelo Giuseppe Breckenfeld L. Fernandes - Diretor Jurídico
Maria do Livramento de Souza Gomes - 
Diretora de Aposentados e Pensionistas



eleitoral (candidatura até sessenta 60 dias antes da convocação 
das eleições) e adequações e correções dos textos legais, que não 
alterem o objeto, consolidando o texto a plena realidade (Estatuto 
e Regimentos).

n ENTREVISTA COM CANDIDATOS
No período eleitoral, a Articulação Sindical, que reúne diversos 

sindicatos, inclusive o Sindicontas-PE, realizou entrevistas com 
candidatos ao Governo do Estado e ao Senado para saber o posi-
cionamento deles sobre a sustentabilidade da previdência, a dívida 
publica e a reforma tributária. As respostas foram divulgadas em 
forma de jornal impresso para subsidiar o voto dos filiados.

n FRENTE DE APOIO AO CONTROLE 
EXTERNO

Também no período eleitoral, o Sindicontas-PE conquistou a am-
pliação das adesões à Frente de Apoio ao Controle Externo (Face), 
lançada com o objetivo de alcançar apoio às demandas dos servi-
dores do Tribunal de Contas de Pernambuco. Nove candidatos a 
cargos eletivos de diferentes correntes políticas aderiram à Face 
este ano. Em 2014, foram quatro adesões.

n ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E 
DOS CONSELHOS

Em novembro, houve a eleição da Diretoria Executiva, do Conse-
lho de Representantes e do Conselho Fiscal para gestão 2019/2020 
do Sindicontas-PE. A Chapa 1 – Um Passo à Frente, que apresentou 
Alexandre César como presidente, venceu. A nova diretoria executiva 
contará ainda com Angelo Breckenfeld na Secretaria-Geral, Roque Braz 
Filho na Diretoria Social, André Augusto Viana na Direção Jurídica e 
Maria do Livramento na Diretoria de Aposentados e Pensionistas. O 
processo também elegeu os 18 representantes do Conselho de Repre-
sentantes e o Conselho Fiscal. Conheça os eleitos no nosso site.

n PROMOÇÃO POR MERECIMENTO
Em 2019, foi conquistada a promoção por merecimento para to-

dos os servidores do TCE-PE. O Sindicontas-PE já tinha recebido uma 
sinalização do Tribunal de que estava sendo realizado um estudo 
para efetivar a promoção ainda este ano e comemorou a realização. 
O TCE-PE registrou um grande desempenho institucional em 2017, 
que foi repercutido de forma continuada pelo Conselho do Tribunal 
e divulgado tanto pelos meios de comunicação da Casa quanto pela 
imprensa local.
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Qual é a avaliação da atuação 
do Sindicato no ano de 2018?
Trabalhamos pela nomeação dos 
aprovados no concurso públi-
co realizado pelo Tribunal, que 
foram empossados no primeiro 
semestre. Acompanhamos todo 
o processo de realização do cer-
tame por entender a importância 
de oxigenar a Casa. Lutamos 
também pela normatização da 
portaria de declaração de bens 
para que os servidores ficassem 
com mais segurança. Solicita-
mos a quebra de teto quando da 
promoção por merecimento no 
GOCE e no GOACE. No perí-
odo eleitoral nacional, busca-
mos adesão de candidatos para a 
Frente Parlamentar de Controle 
Externo, que significa compro-
metimento com as pauta da nos-
sa categoria. Combatemos o de-
creto do Governo do Estado que 
enfraquecia nosso trabalho ao es-
tabelecer regras sobre os Alertas 

de Responsabilidade emitidos 
pelo Tribunal de Contas do Esta-
do de Pernambuco.

Quais são as ações prioritárias 
para 2019?
Nossas prioridades serão a defe-
sa dos servidores, no que se re-
fere à Reforma da Previdência, 
buscando, para tanto, aliados ex-
ternos; a defesa do nosso Plano 
de Cargos e Carreiras em vigor, 
buscando eliminar eventuais dú-
vidas que possam pairar quanto 
à sua constitucionalidade. Ainda 
queremos avançar na eliminação 
das injustificadas desigualdades 
internas relativamente a deter-
minados cargos e a reavaliação 
de todos os convênios vigentes, 
verificando o custo-benefício 
de cada um, assim como buscar 
novas parcerias, trazendo ainda 
mais benefícios para os sindica-
lizados. Também consideramos 
importante implementar melho-

rias no prédio do sindicato para 
melhorar as condições de traba-
lho dos funcionários e, assim, o 
atendimento aos filiados.

Qual marca você gostaria de 
deixar na sua gestão?
Temos o objetivo de sermos lem-
brados como uma gestão parti-
cipativa e transparente. Vamos 
implantar medidas para que os 
filiados possam acompanhar não 
só as ações do Sindicato como 
os gastos empreendidos para seu 
funcionamento.

A grande pauta sindical de 
2019 será a reforma da previ-
dência. Como o Sindicontas 
planeja atuar em relação a 
isso?
Estamos acompanhando de perto 
esse tema e em 2019 continua-
remos alertas e atuantes. Parti-
cipamos de seminários, debates, 
audiências públicas, atos unifica-

dos e conversas com os filiados. 
Elaboramos um estudo técnico 
sobre a reforma para subsidiar 
deputados federais quando o 
projeto da Reforma estava sendo 
discutido e realizamos entrevis-
tas com candidatos ao Gover-
no do Estado e ao Senado nas 
eleições deste ano para saber o 
posicionamento deles sobre a 
sustentabilidade da previdência. 
Publicamos essas entrevistas em 
um jornal impresso que foi dis-
tribuído para servidores com o 
objetivo de subsidiar a escolha 
deles nas urnas. Várias dessas 
ações foram em parceria com 
outros sindicatos e associações 
por entendermos a importância 
de unirmos forças para enfrentar 
o tema. Entendemos que apenas 
por meio da união com outras 
entidades representativas de ser-
vidores poderemos obter resulta-
dos positivos diante de tão rele-
vante batalha.
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Alexandre César cumpre atualmente a função 
de presidente interino do Sindicontas-PE e 

foi eleito, pelo voto dos filiados, presidente para a 
gestão 2019-2020 junto com a Chapa 1 – Um passo 
à Frente. Nesta entrevista, ele faz um balanço de 
2018 e expõe as prioridades para o próximo ano.

n ENTREVISTA

Presidente eleito 
fala de desafios
para 2019


