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No dia 9 de agosto, a Secretaria de Administração e 
Gestão de Pessoas da PCR apresentou uma nova 
proposta aos servidores, concedendo 2% no vencimento 
básico a par�r de outubro, condicionado à redução da 
Receita Corrente Líquida (RCL) com despesa de pessoal 
para 48%, na apuração do 2º quadrimestre. Além disso, a 
Prefeitura ofereceu uma bonificação escalonada para 
servidores, a depender de suas horas trabalhadas, e 
reajuste de 16,13% do vale-refeição.
  
Nesta perspec�va, a diretoria do Afrem Sindical constatou que a proposta não foi vantajosa para os fazendários. “A 
proposta não interessaria ao quadro fazendário porque abre precedente de discriminação entre a�vos e ina�vos”, 
explicou o presidente do Afrem, Fábio Macêdo. 

Macêdo disse que o bônus é muito pequeno e haveria quebra da paridade entre os a�vos e os ina�vos. Ele avaliou 
com a diretoria e com uma consulta a servidores a�vos, concluindo que a possibilidade de 2% em outubro é 
pra�camente impossível de ocorrer. “Não há tempo hábil para fazer o ajuste e reduzir o comprome�mento com a 
folha. Ainda por cima, o bônus seria pago em agosto, aumentando ainda mais a despesa com pessoal”.

Assembleia - Anteriormente, em Assembleia Extraordinária realizada no dia 1/8, a diretoria do Afrem Sindical 
debateu a Campanha Salarial com a categoria e apresentou a primeira proposta da Prefeitura. A data da assembleia 
coincidiu com o Dia de Paralisação proposto pelo Fórum dos Servidores Municipais do Recife.

Na ocasião, o presidente do Afrem, Fábio Macêdo, mostrou uma carta com a proposta apresentada pela Prefeitura 
do Recife, onde a gestão do prefeito Geraldo Júlio propôs um reajuste atrelado à diminuição da relação entre a 
Despesa Total com Pessoal (DTP) com a Receita Corrente Líquida (RCL) ao fim do segundo quadrimestre. Caso este 
índice a�nja o patamar de 48%, os servidores teriam 2% de reajuste a par�r de novembro.

Os dados apresentados pela Prefeitura informam que o índice de 48% na DTP permi�a que o aumento de 2% 
colocasse o município dentro do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal (48,6%). Caso a DTP não a�ngisse 
os 48%, seria paga uma bonificação de final de ano, no valor de R$ 500 para a jornada de 8 horas de trabalho, com 
efeito proporcional para as outras jornadas, em dezembro.

O presidente Fábio Macêdo repassou que, pelos dados da PCR, o cenário econômico piorou e o grande vilão da 
queda da arrecadação foi o ICMs . “No entanto, há de se destacar que não é apenas a redução na receita que afeta o 
comprome�mento da Receita Corrente Líquida, mas também o aumento da despesa. É importante que a 
administração faça uma reforma visando reduzir a estrutura administra�va”.

Para categoria fazendária, nova proposta salarial da Prefeitura do Recife não foi vantajosa
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O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), 
formado por 27 ins�tuições, entre elas a Fenafim, 
Fenafisco e Sindifisco Nacional, estão em estado de 
mobilização permanente, desde o dia 15/8, contra as 
medidas anunciadas pelo Governo Temer, que adiou os 
reajustes salariais de 2018 para 2019.O Sindicato dos Fazendários do Município do 
Recife (Afrem Sindical) apoia a luta da Fonacate.

Em nota oficial, a Fonacate explica que mesmo sem desconhecer a séria crise por que 
passa o Brasil, as en�dades que compõem o Fonacate entendem que a precariedade 
das contas públicas do Governo brasileiro deve ser atribuída às suas reais 
jus�fica�vas. “Ao mesmo tempo em que anuncia o pacote de maldades ao 
funcionalismo público, o governo trabalha no Congresso Nacional para a aprovação 
de um perdão de dívidas de cerca de R$ 543 bilhões, por meio do novo programa de 
refinanciamento de dívidas (REFIS), a criação de um fundo para financiamento de 
campanhas eleitorais de R$ 3,7 bilhões e a liberação de bilhões em emendas 
parlamentares", afirma o documento.

A nota diz que mais uma vez, os servidores públicos são u�lizados como “bode 
expiatório de uma crise gestada por seguidos equívocos de polí�ca econômica 
associados a escândalos de corrupção sem precedentes. Mesmo nesse contexto, o 
funcionalismo sempre esteve comprome�do em oferecer um serviço público de 
qualidade”. 

Fonacate se posiciona contra as mudanças 
anunciadas pelo governo Temer

No dia 28 de setembro, o Afrem Sindical promove assembleia às 14h, na sua sede, 
para eleger a Comissão Eleitoral que dirigirá os trabalhos de eleição para renovação 
do Conselho Execu�vo, Conselho Fiscal e  representante do Afrem na Fenafim. 

A eleição será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, na sede 
do Sindicato, e das 8h às 13h, na Prefeitura do Recife, no 2º andar do 
prédio-sede, onde funcionarão mesas coletoras de votos. O 
registro de chapa deverá ser feito no período de 16 a 27 de 
outubro, e caso ocorra empate entre as chapas mais votadas, ou 
não ocorra registro de chapa nesse período, nova eleição será 
realizada no dia 28 de dezembro, ficando a Comissão Eleitoral 
encarregada de determinar novos prazos de registro.

Afrem convoca Assembleia para 
definir Comissão Eleitoral

Fórum Nacional Permanente
de Carreiras Típicas de Estado
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que inves�ga as 
contas da Previdência, ouviu vários representantes sindicais 
sobre a Reforma da Previdência, encaminhada pelo 
Governo ao Congresso.  O debate foi unânime: todas as 
en�dades cri�caram o texto da reforma e deram sugestões.

A audiência pública, realizada no dia 7/8, marcou o reinício 
dos trabalhos da CPI, que é presidida pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS) e tem como relator o senador Hélio José 
(PMDB-DF). A audiência teve a presença do presidente do 
Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (Afrem 
Sindical), Fábio Macêdo. Ele foi representando a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 
Municipais (Fenafim). Esta é a primeira vez que um representante do Afrem é convidado para audiência pública 
no Senado.

Na sua apresentação, Fábio Macêdo mostrou vários exemplos dos modelos para a aposentadoria. Segundo ele, 
o grande problema dos sistemas previdenciários é a gestão. “A reforma proposta pelo governo Temer não 
incen�vará ninguém a entrar no sistema — o que poderia, em tese, agravar o déficit previdenciário”, explicou.

O representante do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Auditoria de A�vidades Externas do DF 
(Sindafis), Artur Carlos de Morais, cobrou mais responsabilidade do governo na gestão e na aplicação dos 
recursos previdenciários. Ele também lamentou o fato de os servidores públicos serem considerados vilões da 
Previdência e defendeu o adicional de insalubridade para carreiras específicas.” Tem servidor público que ganha 
menos que na inicia�va privada. Em alguns municípios, é salário-mínimo”, jus�ficou.

O diretor-execu�vo da Associação Nacional dos Aposentados, Deficientes, Idosos, Pensionistas e dos Segurados 
da Previdência Social (Anadips), Clodoaldo Ba�sta, disse que o governo faz projeções com base em período de 
recessão e usa dados demográficos pouco confiáveis. Ele lamentou o fato de as “regras mudarem durante o jogo 
e de forma unilateral” — o que comprometeria a confiança do trabalhador no sistema previdenciário.

Para o diretor, o governo deveria cobrar as dívidas de grandes devedores e pensar em uma nova contribuição 
previdenciária, numa reforma tributária mais ampla. Clodoaldo Ba�sta também disse que a Desvinculação de 
Receitas da União (DRU) tem impactado nega�vamente as contas da Previdência. “Esse impacto o governo vai 
chamar de rombo e depois vai cobrar dos idosos, dos deficientes, dos mais pobres. Precisamos de uma 
Previdência que dê segurança e confiança ao trabalhador. Essa reforma, do jeito que está, é perversa, cruel e 
desumana”.

Representante do Ins�tuto Brasileiro de Atuários (IBA), Marília Vieira Machado reconheceu que o Brasil precisa 
de uma reforma no sistema previdenciário, mas não com o texto proposto pelo governo Temer. Segundo Marília 
Machado, as contas da Previdência deveriam ser unificadas, com a contabilidade separada das contas do 
governo. “O financiamento da máquina pública deveria ser segregado das contas da Previdência. Entendemos 
também que deve haver um plano único para todos os brasileiros “, argumentou.

Representantes sindicais cri�cam Reforma da Previdência em audiência no Senado

Fábio Macêdo cri�cou na audiência a Reforma da Previdência
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Properino Sarubbi, secretário execu�vo de Tributação do Recife, 
adora o que faz na Secretaria de Finanças. Engenheiro civil de 
formação, entrou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
em 1984, mas por conta de várias greves na época, resolveu 
prestar ves�bular novamente pela Poli, na Universidade de 
Pernambuco (UPE), formando-se em julho de 1989. “Iniciei minha 
vida profissional na engenharia de avaliações e perícias em 1987, 
estagiando na empresa de meu Pai que foi meu grande mestre. 
Depois, logo que me formei, fui trabalhar na construção civil, em 
uma construtora chamada Brita Construção e Incorporação 
LTDA”.
 

Seu primeiro cargo público foi no TCE-PE.  Fez concurso e foi empossado em abril de 1995, no cargo de Técnico de 
Inspeção de Obras, lotado em Arcoverde. Transferido para o Recife, fez parte do Núcleo de Engenharia de Avaliações 
do TCE-PE, tendo ainda ocupado a Diretoria de Infraestrutura (an�ga DSG) da en�dade. Posteriormente, passou no 
concurso para Auditor do Tesouro Municipal da Prefeitura do Recife, sendo empossado em janeiro de 2000. 

Por doze anos, Prosperino trabalhou na Diretoria de Tributos Imobiliários (DTI), a atual Unidade de Tributos 
Imobiliários (UTI). “Comecei trabalhando com o ITBI. Como �nha experiência na Engenharia de Avaliações, inclusive 
u�lizando so�wares de inferência esta�s�ca, e �nhamos que avaliar muitos imóveis para transmissão, fui lotado lá 
para ajudar o pessoal”, relatou. 

No entanto, em 2001, começou a trabalhar na área de geoprocessamento, juntamente com o colega Jonas Melo. 
“Havia uma base cartográfica an�ga do Recife e queríamos atualizá-la. Por se tratar de um processo caro, fomos 
estudar uma forma mais barata de fazê-la, com recursos humanos da própria SEFIN”, explica. Ele enfa�zou que a 
aerofotogrametria não é uma ciência nova. “É medir por meio de fotografias aéreas. Você vem com o avião 
monitorado por GPS, num plano de voo predefinido. Esse voo é feito em faixas e com sobreposição. Depois disso, 
usamos essas fotografias com sobreposição para criar uma visão tridimensional e poder res�tuir as informações em 
planta”.

A carta que há em Recife é de precisão A, acrescenta ele. “A carta, produto da res�tuição, possui uma escala e uma 
precisão. No entanto, essa carta é apenas um conjunto de linhas, essa base não tem vida.  Quando damos vida à 
carta é o que se chama de geoprocessamento. Cada ente da carta é ligado a uma informação de cadastro. Foi em 
cima da base an�ga que fizemos esse trabalho”. 

Em 2013, fizemos um novo voo, em parceria com a URB, e res�tuímos 55 km² para atualizar a base do Recife. Como 
no Brasil, principalmente no Nordeste, temos o hábito de modificar as construções sem a devida licença da 
Prefeitura, esse trabalho serviu para atualizar o cadastro imobiliário para efeitos de cobrança do IPTU e taxas. Trata-
se de um produto de qualidade, com precisão suficiente para atualização cadastral urbana”. 

Prosperino inves�u nesta área. Tem pós-graduação em Tecnologias da Geoinformação, em 2003, pela UFPE; e em 
Avaliações e Perícias de Engenharia, na Universidade Paulista (Unip), em 2009. 
 

Ele relata que em 2013, Márcio Carvalho foi chamado para ser secretário execu�vo de Tributação e convidou-o para 
ser o gerente-geral de Tributos Mercan�s, na área do ISS. Ficou na função até julho de 2015, quando Márcio assumiu 
a Secretaria Execu�va do Tesouro e Prosperino assumiu o lugar dele, na Secretaria Execu�va de Tributação.  

Da Engenharia Civil à Secretaria de Finanças: 
a trajetória profissional de Prosperino Sarubbi

Prosperino tomou posse na PCR em 2000


