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Conheça os prazos da 
Progressão Funcional 

Direção tem apoio
dos associados 

Confraternização 
Natalina será no 
dia 14/12 

Fazendários do Recife iniciam operação padrão

ma operação padrão dos fazendários dos Recife foi iniciada Upara denunciar a falta de estrutura operacional do fisco 

municipal, agravada nos úl�mos anos. A decisão foi 

tomada no dia 13.11, depois de quatro assembleias com a categoria 

e algumas reuniões da direção do Afrem Sindical com o secretário de 

Finanças da Prefeitura do Recife, Ricardo Dantas. A operação 

começou no dia 14.11. 

O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 

Sindical), Fábio Macêdo, explicou que o desmonte da categoria é 

real, pois não há inves�mento no fisco há anos, com falta de 

estrutura �sica e de pessoal.

Todos juntos com as mãos para cima, com a legenda:  Operação padrão começou no dia 14 de novembro

“Queremos um reconhecimento da 
importância do fisco municipal, com 

melhores condições de trabalho, reposição 
do quadro de pessoal, inves�mento em 

tecnologia da informação para 
proporcionar melhor atendimento ao 
contribuinte e combate à sonegação”,

 relatou Fábio Macêdo. 

A medida prejudica diretamente o atendimento 

ao contribuinte, em especial nas áreas de ITBI, 

IPTU e cer�dões nega�vas.
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Aposentados 
pres�giam almoço 
com diretoria 
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Progressão funcional tem prazo até dia 24 de novembro

Os Auditores do Tesouro Municipal (ATM) têm até dia 24 de 
novembro para requerer a progressão funcional. Caso os 
associados queiram, o Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 
Sindical) poderá requerer a progressão em nome de seus filiados, 
observados os documentos exigidos (planilha e cópia dos 
documentos comprobatórios) ou a opção por u�lização do acervo 
de pontos.  O e-mail é afremsindical@afremsindical.org.br .

Quem quiser enviar diretamente pode fornecer a documentação 
ao Comitê Gestor  de Desempenho (CGD) no e-mai l 
cgb@recife.pe.gov.br , acompanhado da planilha de qualificação 
e das cópias dos documentos comprobatórios, todos escaneados 
em formato de PDF. 

Representante da Sefin no Comitê Gestor, Jorge de Araújo Lima 
Filho explica que os ATMs serão avaliados por seus chefes 
imediatos e aqueles que �verem em ação fiscal serão avaliados pelo coordenador do projeto.  “O CGD informará o 
resultado da avaliação das qualificações por e-mail, encaminhado para o endereço eletrônico ins�tucional do 
requerente”, afirmou . 

Outra informação importante é que a planilha de qualificação poderá ser dispensada, caso o requerente opte por 
u�lizar seu acervo de pontos aferidos em progressão anterior. Essa opção deverá ser informada no requerimento e a 
responsabilidade sobre a verificação da existência de pontos suficientes para progredir é inteiramente do 
requerente.

O CGD encaminhará e-mail aos chefes, contendo a relação de ATMs a serem avaliados e a planilha de avaliação, que 
será u�lizada para gerar o relatório com a pontuação resultante da avaliação de merecimento. O relatório final da 
avaliação deverá ser impresso, apresentado ao avaliado, assinado e datado pelo avaliado e pelo avaliador e 
encaminhado para o CGD.

Além de Jorge de Araújo, par�cipam do Comitê Gestor de Desempenho os seguintes servidores: Adriana Luzia Silva 
Cavalcante, representando o Afrem; Maria Inêz Perruci Oliveira, pela Seplan; Manfredo Sarda Júnior, pela Sefin; 
Karla Barradas da Fonte, pelo Afrem; e Célia Regina de Melo Pereira, pelo Seplan.

O Plano de Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos (PCCDV) tem as seguintes legislações: Lei 
18.217/2016 (Publicada no Diário Oficial do Recife de 24/Mar/2016); Decreto 30.753/2017 (Publicado no Diário 
Oficial do Recife de 05/Set/2017); e pela Portaria SEFIN 37/2017 (Publicada no Diário Oficial do Recife de 
26/Out/2017)

novembro nº 11/2017

mailto:afremsindical@afremsindical.org.br
http://cgb@recife.pe.gov.br
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Em todas as quatro assembleias extraordinárias 
realizadas pelo Afrem Sindical, os fazendários do 
Recife resolveram, em maioria absoluta, apoiar as 
propostas da en�dade.  Na assembleia realizada no 
dia 07/11, a categoria aceitou as quatro ações, a 
serem definidas pelo Sindicato em momento 
oportuno, que são: o uso de camisas pretas em 
protesto; operação padrão; pedido de informações à 
Prefeitura por meio da pela Lei de Acesso à 
Informação (LAI); e análises de informações e 
posterior divulgação. A qualquer momento, o 
sindicato marcará assembleias de urgência.

Na segunda assembleia, dia 30/10, os fazendários do 
Recife decidiram manter a categoria em assembleia 
permanente. 

Assembleias do Afrem reforçam união da categoria 

“Mais uma vez os fazendários do Recife resolveram 
manter a unidade e confiar na gestão do sindicato. Nem 
mesmo uma reposição salarial pedimos à administração 

municipal. O que queremos são condições dignas de 
trabalho   e um tratamento igualitário com relação aos 
procuradores, conforme foi assegurado anteriormente. 

Essa regra já existe há décadas”, reforçou Fábio Macêdo. 

Em setembro, o presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo, enviou ao secretário de Finanças da Prefeitura do 
Recife, Ricardo Dantas, um o�cio relatando a preocupação da en�dade com o bom andamento dos serviços da 
Sefin, em especial por conta do reduzido quadro de auditores a�vos na Prefeitura do Recife. Ele explica que 
atualmente só há 120 auditores a�vos, mas o quan�ta�vo previsto na Lei Municipal nº 17.239/2006 é de 159, sendo 
que atualmente há um déficit de 40 vagas. “A nomeação de novos auditores não é aumento de despesa e, sim, 
inves�mento”.

Presidente reivindica nomeação 
dos concursados aprovados 

Na primeira assembleia, no dia 10/10, Fábio Macêdo 
disse que o quadro fazendário tem mostrado o seu valor 
na questão da superação de receitas próprias em relação 
às receitas

A categoria aceitou e apoiou todas as propostas feitas pela diretoria do sindicato
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Confraternização Afrem Sindical

14 de dezembro (quinta-feira)
Red Lounge : Rua 17 de agosto, 2513, Casa Forte, às 12h.
Confirme sua presença. (3441-6044)

Capitaneados pelos diretores Ana Regina Monteiro e José Anchieta, o almoço dos associados aposentados, realizado no 
dia 9 de novembro, teve ó�ma repercussão. Com o Buffet Esther, de crepes salgados e doces, além de uma almoço 
regional, o evento contou com a presença de todos os diretores do Afrem e também com a do ex-presidente do Afrem 
Sindical, Aurimenes  Albuquerque. 

Par�ciparam 30 pessoas, entre aposentados e alguns familiares. O aposentado José Geraldo do Nascimento é sempre 
uma presença marcante em todas as assembleias e eventos do sindicato.  

Almoço contou com ampla par�cipação dos aposentados  

Lúcia Tolentino e 

Teresinha Gões

Elta, Auxiliadora e esposo

Severino Pessoa, 

Maria Cristina e Elísio Soares

Diretoria Afrem Sindical e 
Aurimenes dos Albuquerque Dias

Elias Guarino, José Geraldo e 
Paulo Santana

Associado Afrem tem direito 

a um acompanhante. 

Senha extra R$ 100,00
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