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Mensagem da diretoria
A pandemia do coronavírus quebrou paradigmas e abriu por-

tas para novas maneiras de exercer o controle externo, como 

em relação ao trabalho de fi scalização à distância e ao aprovei-

tamento das tecnologias disponíveis. O desafi o trazido pelo mo-

mento afetou os trabalhadores, as instituições e fez o Tribunal 

de Contas de Pernambuco (TCE-PE) amadurecer. O servidor do 

Tribunal está sempre próximo dos entes que são fi scalizados e 

pode contribuir para construir esses novos caminhos, engran-

decendo o Tribunal e mostrando a atuação do controle externo 

para a sociedade.

Registramos, aqui, nosso reconhecimento público ao Conselho 

do TCE-PE, em nome do presidente, o conselheiro Dirceu Rodol-

fo, que tem feito um bom enfrentamento da situação. Desde o 

início da pandemia, foram tomadas as medidas sanitárias neces-

sárias para proteger a vida dos servidores e de todos os traba-

lhadores envolvidos no funcionamento do TCE-PE, inclusive nas 

inspetorias, baseadas nas recomendações da Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), garantindo, ainda assim, a produtividade 

elevada do Tribunal num momento em que o controle externo 



mostra sua importância para garantir, principalmente, a efetivi-

dade dos gastos públicos.

O  SINDICONTAS-PE  também buscou exercer seu papel da 

melhor forma possível mesmo diante das limitações impostas 

pelo vírus, resguardando a saúde dos nossos funcionários, mas 

mantendo o trabalho firme. Apresentamos, aqui, uma prestação 

de contas das realizações do ano.

Seguimos com esperança em dias melhores. Sempre vigilantes 

e atuantes na garantia dos direitos dos servidores públicos e na 

valorização, união e fortalecimento da nossa categoria.

Desejamos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo para todas e 

todos.

Valdemir Bezerra
Presidente

Alexandre César Simões Pimentel
Secretário-geral

Éder Gomes de Sá Carvalho
Diretor Jurídico

Alberto Francisco Da Silva
Diretor de Aposentados e Pensionistas

José Carlos Lucena de Albuquerque
Diretor Social
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Palavra do presidente

Luta contra reformas que 
penalizam servidores

“Temos a alegria de concluir o ano com muitos avanços para os 

servidores e para a atividade do controle externo, apesar de um 

cenário mundial tão desafi ador. A palavra que resume nosso pri-

meiro ano de gestão é aproximação. Aproximação do Sindicato 

com os fi liados, inclusive das Inspetorias Regionais, aproximação 

com outros sindicatos, aproximação com a direção do Tribunal. 

Que continuemos neste caminho de diálogo e união em 2022”. 

Valdemir Bezerra, presidente do Sindicontas-PE.

Já no início do fevereiro, a diretoria lançou uma campanha de 

conscientização e mobilização contra as Propostas de Emenda à 

Constituição (PECs) nº 32/2020 (Reforma Administrativa) e nº 

186/2019 (PEC Emergencial), cujo texto original ataca direta-

mente os direitos conquistados historicamente pelos servidores 

públicos e precarizam a prestação de serviços à população.

A PEC Emergencial previa a redução da remuneração dos ser-

vidores públicos em até 25% pela União, Estados e Municípios, 

caso as despesas correntes alcançassem 95% do orçamento. Após 

pressão das entidades sindicais, o corte foi retirado do texto apro-

vado no Congresso Nacional.
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PE CONTRA A PEC 
O combate à PEC 32, a Reforma Administrativa proposta pelo 

Governo Federal, foi uma das grandes lutas do Sindicontas-PE 

em 2021. Logo no início do ano, o Sindicato lançou a campanha 

“Pernambuco contra a PEC 32”, em parceria com os sindicatos 

dos servidores do Ministério Público (Sindsemppe), do Poder Ju-

diciário (Sindjud-PE) e da Assembleia Legislativa (Sindilegis-PE).

A campanha levou a mensagem de resistência à tentativa de 

acabar com o Serviço Público para rádios, jornais, outdoors, ôni-

bus e as redes sociais, promovendo o esclarecimento e o debate 

sobre o que realmente está por trás da proposta.

O Sindicontas-PE também participou de mobilizações e even-

tos sobre o tema, pressionando deputados federais eleitos por 

Pernambuco para votarem contra a Reforma.

Confi ra o site da campanha: www.pecontrapec32.com.br
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Diálogo e valorização 
dos servidores 

Ao longo de todo o ano, a diretoria do Sindicontas-PE bus-

cou construir um canal de comunicação e diálogo democráti-

co com o presidente do TCE-PE, Dirceu Rodolfo, que sempre 

recebeu o Sindicato de portas abertas. De forma simbólica, o 

primeiro ato da nova gestão, ainda em janeiro, foi uma visita 

de cortesia ao Conselheiro, feita pelo presidente Valdemir Be-

zerra, o secretário-geral Alexandre César Pimentel e o diretor 

jurídico Éder Carvalho. Em diversas oportunidades, ao longo 

do ano, eles debateram os desafi os da pandemia, as novas for-



mas de fazer controle externo, a importância da colaboração 

entre as instituições e as demandas de todos os servidores do 

TCE-PE.

Com este caminho de diálogo, conquistamos a valorização 

dos servidores por meio de reposição dos valores do auxílio-

-alimentação e melhoria no auxílio-saúde.

Além disso, foi entregue à Presidência uma pauta de rei-

vindicações com 21 demandas, como melhorias no plano de 

saúde, nomeação dos concursados para todos os cargos va-

gos que tenham concurso em vigência e o aperfeiçoamento 

do processo de Avaliação de Desempenho, com participação 

do Sindicontas-PE.
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Aproximação com 
conselheiros 

Dando continuidade à bus-

ca por aproximação e diálogo 

com o Conselho do Tribunal 

de Contas, a diretoria visitou 

os conselheiros do Tribunal. 

Alguns deles, mais de uma vez 

ao longo do ano.
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Agilidade no setor jurídico

Novo site 

Em busca de soluções para melhorar a comunicação com os 

fi liados sobre os processos judiciais que tramitam com apoio do 

SINDICONTAS-PE, a diretoria fez ajustes na assessoria jurídica. 

Foram levantadas informações como a quantidade de processos, 

a localização deles, o assunto e os servidores envolvidos.

Em busca 

de melhorar a 

comunicação 

com os fi liados 

e com a opi-

nião pública, o 

Sindicontas-PE lançou um novo site. Mais moderna e interativa, a 

página reúne notícias do Sindicato e de interesse da categoria.

O novo site é mais uma ferramenta que temos de compartilhar e 

difundir informações de interesse dos servidores.

Além do site, a comunicação do Sindicato conta com grupos de 

WhatsApp (e um número institucional), e-mail (sindicontaspe@

gmail.com), redes sociais (Instagram e Facebook) e atendimento 

presencial na sede do Sindicato.
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Fachada renovada 
A sede do Sindicontas-PE ganhou uma repaginada. O muro da 

Avenida Mário Melo ganhou uma grafi tagem em homenagem à 

história e cultura do Recife. A arte, feita pelo artista Florim Maia, 

traz a imagem de Chico Science, responsável por cantar para o 

mundo a história da cidade, combinando diversos gêneros musi-

cais no Movimento Manguebeat. Ao lado, há a representação da 

efervescente Rua da Aurora. A escolha em meio a tantas vias re-

presentativas não foi à toa: além da sua beleza única, às margens 

do Rio Capibaribe, ela fi ca a pouco metros da sede. A arte inte-

gra-se à paisagem urbana e convida os transeuntes a admirar e 

valorizar o Recife.

O presidente do Sindicontas-PE, Valdemir Bezerra, explicou 

que a nova fachada foi pensada de forma a integrar a sede à pai-



sagem do bairro, que é tão simbólico para a cidade e abriga muita 

história. “O Sindicontas é conhecido por valorizar e incentivar a 

cultura da nossa cidade. Quando pensamos em repaginar a fa-

chada, nada mais apropriado do que convidar um artista local 

para representar símbolos que fazem parte da memória afetiva 

dos recifenses”, destacou. O muro também é um convite do Sin-

dicato para receber de forma carinhosa os servidores.

INCENTIVO – Em setembro, o Sindicontas-PE também apoiou 

uma ação de grafitagem realizada por um grupo de mulheres na 

Travessa do Costa, ruela que divide a sede do Sindicontas-PE e 

a TV Globo, em Santo Amaro. Lá, moram cerca de 15 famílias. A 

ação buscou incentivar o trabalho de mulheres grafiteiras e ofe-

recer uma qualidade de vida melhor para as famílias, embelezan-

do e dando mais vida à rua.
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Sindicontas-PE presente 
nas Inspetorias 

Ao longo do ano, a diretoria do Sindicontas-PE fez visitas aos 

servidores de todas as Inspetorias Regionais do Estado, algumas 

delas acompanhadas pelo Presidente do TCE-PE, Conselheiro 

Dirceu Rodolfo. “Esse contato é importante para aproximar-

mos e fortalecermos as Inspetorias. Ouvimos pessoalmente as 

demandas dos servidores e conversamos sobre nossa gestão e 

as ações realizadas”, relembra o Presidente do Sindicontas-PE, 

Valdemir Bezerra.
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Busca por solução do 
plano de saúde

Na busca por alternativas de plano de saúde para a categoria, 

a direção do SINDICONTAS-PE buscou informações com o Fis-

co-Saúde, plano de saúde de autogestão do Sindifi sco-PE, para 

conhecer o funcionamento e discutir a possibilidade de parce-

ria. Atualmente, ele atende mais de quatro mil vidas de fi liados 

e dependentes. O SINDICONTAS-PE tem procurado alternati-

vas que atendam às necessidades dos fi liados, visto que plano 

de saúde, hoje, é uma despesa relevante no orçamento familiar, 

além de essencial na vida das pessoas.

Discussão sobre 
mudanças na estrutura 
organizacional

O Sindicontas-PE apresentou ofício à presidência do TCE-PE 

evidenciando as preocupações referentes ao então Projeto de 

Lei Estadual n° 2279/2021 (hoje, Lei Ordinária n° 17.384), que 

autoriza o Tribunal a transformar funções gratifi cadas e cargos 

comissionados de sua estrutura organizacional e a promover 

alterações nas áreas de atividades dos cargos efetivos vagos, 

sem aumento de despesa. 



O Sindicato buscou sensibilizar a direção a não fazer mudan-

ças que prejudiquem algum cargo ou mudem as vagas de um 

cargo para outros. Além disso, pediu para não haver alterações 

nos cargos em comissão que são ocupados exclusivamente por 

servidores efetivos.

Nomeações de 
concursados

Atento à importância de oxigenar o Tribunal e fortalecer o 

quadro de servidores, a direção do SINDICONTAS-PE acom-

panhou, ao longo de todo o ano, as nomeações dos aprovados 

no concurso público realizado em 2017. A diretoria defendeu 

nas conversas com a diretoria do Tribunal, inclusive com o pre-

sidente Dirceu Rodolfo, a importância da valorização dos ser-

vidores.
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Mobilização contra 
migração de servidores 
do Recifi n

Em um processo de colaboração sindical e compromisso com 

a sociedade, o Sindicontas-PE participou da discussão em tor-

no do Projeto de Lei no Recife que alterou a previdência mu-

nicipal, fazendo a migração de mais 729 aposentados do Fun-

do Recifi n para o Fundo Reciprev.

O Sindicato divulgou uma carta aberta à sociedade, junto 

com o Sindicato dos Servidores Municipais do Recife (Sind-

sepre) e a Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco 

(CUT-PE), explicando que as medidas estão baseadas em pre-

missas insustentáveis utilizadas para a elaboração do cálculo 

atuarial e que aciona uma “bomba-relógio” nas contas previ-

denciárias da Prefeitura.
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Dia das Crianças Solidário 
Em meio à pandemia que agravou as desigualdades sociais 

no País, o Sindicontas-PE promoveu uma campanha de Dia 

das Crianças Solidário. Foram arrecadados e entregues pelas 

funcionárias Valéria e Marciana brinquedos para os pequenos 

da Creche Lar das Crianças. A instituição fi ca em Campo Gran-

de, na Zona Norte do Recife, e atende atualmente 50 crianças 

com idade entre 2 e 6 anos. A instituição atua há 60 anos, ape-

nas com doações, e também faz trabalhos sociais com gestan-

tes e idosos.
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Melhorias no atendimento 
odontológico 

A diretoria do Sindicontas-PE se reuniu com a odontóloga que 

atende os fi liados, Margarida Cunha, em busca de aperfeiçoar 

as rotinas de atendimento e melhoria dos serviços oferecidos. O 

serviço está disponível para todos os sindicalizados.

Melhoria no convênio 
com a TIM

A diretoria do SINDICONTAS-PE fez uma reunião com represen-

tantes da TIM referente ao convênio de telefonia que atende a 187 

linhas e foi alvo de muitas queixas dos fi liados. O objetivo foi enten-

der o contrato e buscar melhorias nos preços dos planos. Como re-

sultado, houve a diminuição dos valores, quando da renovação do 

contrato e da inclusão de novas linhas.
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Palavra dos colegas
“Há momento em que o Ser Humano se comporta tão gen-

tilmente, que nos faz parar para pensar e questionar: - Por 

que não podemos ser sempre tão bons assim?

Momentos desses a que me refiro são celebrados, por 

exemplo, nas apresentações dos Jogos Olímpicos e Paralím-

picos em que TODAS AS RAÇAS, TRIBOS e NAÇÕES se dão 

as mãos apertando-as com o calor de cada coração, sem co-

branças de origem, de cor, de posição social ou de local de 

habitação sobre este Planeta.

Em outro instante da vida, ainda ouvindo o Eco da Nature-

za, lamentando as perdas Humanas arrancadas pelas garras 

da Gripe Covid-19, constata-se a existência de Seres Huma-

nos insensíveis tirando a Vida do PRÓXIMO sem pensar na 

Lei do Retorno. 

Naturalmente, como toda regra tem exceções, existem 

também neste Planeta, os Seres verdadeiramente humanis-

tas que se preocupam com o Irmão menos dotado e até se 

sacrificam por ele sem pensar em retorno.

Existem também os que se julgam mais inteligentes e, em 

sendo egoístas, lutam para tirar ou enfraquecer o direito da-

quele que obteve melhoria de vida pelo trabalho e pelo es-



forço próprio.

Enfim, são atitudes inexplicáveis enquanto paramos para 

questionar: Como pode o Ser Humanos ser tão CONTRADI-

TÓRIO?

Deixo aqui minha PROPOSTA da IGUALDADE e da SOLI-

DARIEDADE resultantes de maior reflexão debruçada na 

lembrança ainda viva, dos efeitos da PANDEMIA para que 

mereçamos com a renovação da SAÚDE, um melhor enten-

dimento entre os HOMENS” 

Turmalina Teles, multiartista e servidora aposentada do TCE-PE
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ESPECIAL

Balanço da Gestão  
2020-2021 do TCE-PE, 
presidida pelo Conselheiro 
Dirceu Rodolfo de Melo 
Júnior

Desde o início da pandemia, o TCE-PE esteve atento, em todo 

o Estado, às ações de enfrentamento ao Coronavírus. Junta-

mente com o Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, Ministério Público de Pernambuco, Ministério 

Público do Trabalho, Ministério Público de Contas, Defensoria 

Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, foi publi-

cado um comunicado conjunto reforçando a importância das 

medidas de prevenção para conter a propagação do novo co-

ronavírus (Covid-19), sobretudo o isolamento domiciliar, ainda 

em março de 2020, com orientações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS).

O Tribunal também buscou proteger a saúde a vida dos servi-

dores e funcionários, estabelecendo o trabalho remoto.

n Fiscalização de ações em relação ao Coronavírus



Em abril de 2020, com o objetivo de prestar informações e 

orientações aos gestores públicos durante a pandemia do CO-

VID-19, o Tribunal de Contas do Estado lançou um hotsite es-

pecial que reúne vários conteúdos sobre os trabalhos que vêm 

sendo realizados pela Instituição no período de enfrentamento 

ao Coronavírus.

O hotsite (https://coronavirus.tomeconta.com) traz orienta-

ções sobre contratações públicas, aquisições, procedimentos 

recomendados aos gestores para enfrentar a pandemia, aler-

tas, recomendações conjuntas, além de resoluções expedidas 

pelo TCE aos gestores e titulares dos poderes Executivo, Legis-

lativo, Judiciário e Ministério Público.

O hotsite também disponibiliza ao público toda a legislação 

pertinente ao combate à Covid-19, bem como alguns links de 

interesse e lista de contatos com a Instituição.

Na página, os interessados têm acesso a uma área de suporte 

por meio da Ouvidoria do TCE, além dos serviços de informáti-

ca e protocolo digital, e notícias atualizadas sobre as ações do 

Tribunal de Contas.

n Orientações aos gestores sobre o coronavírus



Com o início da vacinação contra o Coronavírus, o TCE-PE re-

alizou, em agosto deste ano, uma fiscalização simultânea nos 

184 municípios pernambucanos para avaliar os procedimen-

tos de imunização em todo o Estado. A operação, denominada 

“Blitz na Vacinação”, envolveu 100 equipes de auditorias, sob a 

supervisão da Coordenadoria de Controle Externo do TCE.

Durante os trabalhos foram analisadas as condições dos lo-

cais de armazenamento, dos equipamentos de frio e das salas 

de imunização, bem como os procedimentos de guarda, arma-

zenamento, aplicação e registro das imunizações.

O TCE-PE ainda criou um canal específico para receber de-

núncias da população sobre possíveis irregularidades no pro-

cesso de imunização.

O Tribunal também cobrou transparência no Plano de Vaci-

nação dos municípios. Foi emitida a Resolução 122/2021, que 

determina aos titulares do Poder Executivo (estadual e munici-

pal) a elaboração, publicação e divulgação dos planos de opera-

cionalização da vacinação.

n Fiscalização da vacinação contra o Coronavírus



Reconhecendo o acesso à cultura como um direito básico de 

cidadania, o TCE-PE promoveu, em outubro deste ano, uma au-

diência pública virtual para debater a questão da cultura po-

pular durante o enfrentamento à Covid-19. O evento reuniu 

representantes do poder público, especialistas, artistas, pro-

dutores e entidades culturais.

Foram abordadas questões como os impactos da pandemia 

no financiamento da cultura no Estado, a facilitação do acesso 

a recursos públicos e a simplificação da comprovação de gastos 

destinados ao fomento das manifestações de cultura popular.

O Tribunal de Contas realizou, em agosto de 2020, uma Au-

diência Pública virtual para discutir o retorno das atividades 

escolares presenciais em Pernambuco suspensas pelo Esta-

do desde março do mesmo ano por causa da pandemia de Co-

vid-19. O evento proporcionou um amplo debate sobre o as-

sunto, reunindo integrantes do poder público, pesquisadores e 

representantes de entidades ligadas à área.

Na ocasião, o presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, que 

conduziu os trabalhos, explicou que o papel do TCE-PE não se 

resume apenas ao controle orçamentário e à aplicação dos re-

cursos públicos. A missão do Tribunal de Contas, segundo ele, 

n Movimento em apoio à cultura popular 

n Audiência pública sobre volta às aulas



n Laboratório de Inovação

n Novos servidores

é também assegurar a implementação de políticas públicas efi-

cazes que garantam os direitos básicos à população, principal-

mente no momento em que é diretamente atingida pelos efei-

tos da Covid-19.

A criação do Prisma Lab, Laboratório de Inovação em Ges-

tão Pública do TCE-PE, vem sendo discutida desde 2019 com 

a realização da Semana de Inovação do TCE. Em março de 

2020, a rede de colaboração foi ampliada com a assinatura do 

convênio com a Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), onde aproximadamente 20 pesquisadores promo-

vem a transformação digital do órgão com células de pesquisa 

dedicadas a explorar a inovação nas áreas de pessoas, audito-

ria e tecnologia.

O TCE-PE empossou dezenas de novos servidores. As nome-

ações foram motivadas pela vacância de cargos na Instituição. 

Os empossados foram aprovados no concurso homologado em 

2017, que teve o prazo de validade suspenso pela Lei Estadu-

al 16.873/2020, que trata do Estado de Calamidade decretado 

em razão da pandemia da Covid-19. 


