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O presidente do Sindicato dos Fazendários, Fábio Macêdo, enviou ao 
secretário Ricardo Dantas um o�cio relatando a preocupação da 
en�dade com o bom andamento dos serviços da Secretaria de Finanças, 
em especial por conta do reduzido quadro de auditores a�vos na 
Prefeitura do Recife. Ele explica que atualmente só há 121 auditores 
a�vos, mas o quan�ta�vo previsto na Lei Municipal nº 17.239/2006 é de 
159.

Nesta perspec�va, a direção do Sindicato argumentou que a redução do 
quadro a�vo de auditores tem afetado alguns setores da Secretaria. 
“Isso, concomitante com a crise econômica por que passa o país, certamente tem influenciado na redução dos 
valores tributários arrecadados. Um outro reflexo é que vários dos remanescentes do quadro a�vo estão 
assoberbados de serviços por não terem como delegar tarefas”, explica Macêdo.

Por conta deste contexto atual, o presidente do Afrem explicou que sugere a nomeação de pelo menos 13 
servidores aprovados do concurso de 2014. “Entendemos que a Prefeitura do Recife passa por uma situação 
financeira complicada. No entanto, devemos lembrar que a contratação de novos auditores não é aumento de 
despesa e, sim, inves�mento”. 

Sindicato reivindica nomeação de concursados aprovados em 2014

Franquia Quanto Prima do Plaza Casa 
Forte faz descontos para auditores

A franquia Quanto 

Prima do Plaza Casa 

Forte, do associado 

a p o s e n t a d o  J o s é 

Mendonça Correia de 

Araújo (Correinha), 

e s t á  p r o m o v e n d o 

descontos de 10% para todos os auditores, 

para compras à vista ou em cartão. “Só não 

estão na promoção os pratos em promoção 

ou se as pessoas pedirem pelo aplica�vo 

Ifood”, explica ele.

O presidente Fábio Macêdo, em consonância com a Diretoria 
do Afrem Sindical, explicou à categoria fazendária, na úl�ma 
assembleia, que o sindicato não tem medido esforços para a 
implantação das progressões. 

Em atenção ao o�cio nº 338/2017 – GSF, do secretário Ricardo 
Dantas, a Direção do Afrem Sindical indicou os nomes de 
Adriana Luzia Silva Cavalcante e Karla Cris�na Barradas da 
Fonte, para par�cipação do Comitê Gestor de Desempenho, 
sendo a primeira �tular e a segunda, suplente. 

Nota Progressão01

Nota Comitê Gestor02

Congresso da Fenafim
será em novembro

Afrem faz homenagem a 
Macieira no Dia do Auditor

Conheça o perfil de
Carolina Ferraz



02

setembro nº 09/2017

O Ceará vai sediar, de 20 a 24 de novembro, o XXIX Congresso Nacional da Federação Nacional dos 

Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim). O evento acontece no Praia Centro Hotel, Centro 

de Fortaleza. O tema deste ano será "Tributo Municipal: Receita para garan�r cidadania e 

desenvolvimento". As inscrições con�nuam abertas. Pelo Afrem, par�cipam mais de 20 associados. 

 O presidente da Fenafim, Carlos Cardoso, aguarda a categoria fazendária de Pernambuco no 

congresso. "Esperamos que a par�cipação de todos seja valiosa, contribuindo nos debates técnicos e 

no intercâmbio de experiências exitosas dos fiscos municipais. Também teremos uma agradável 

programação social e cultural ", explicou ele.

20/11  : 13h30 - Reunião da Diretoria Execu�va da Fenafim

21/11  : 08h30 - Assembleia de Representantes - Fenafim

                03h30 - Assembleia de Representantes - Fenafim - Eleição

22/11  : 09h00 - Solenidade de Abertura do XXIX Congresso  

               10h30 - Palestra Inaugural: “Autonomia Municipal como instrumento de 

                              defesa da  cidadania” -  Prefeito de Fortaleza - Roberto Cláudio

                13h30 - Apresentação Cultural

                14h00 - "Forte Fisco: Ações planejadas que o�mizam receitas e despesas” -  Palestrante: 

Secretário de Finanças de Fortaleza - Jurandir Gurgel

                15h30 - Palestra a definir -  Palestrantes: Ricardo Almeida e Deputado Luís Carlos

                19h00 - Coquetel de Abertura

23/11  : 09h00 - "PEC 186" - Palestrantes: Carlos Cardoso Filho e Adriana Schier

                10h40 - "Case ITBI: Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador”- Palestrante: Antônio Augusto  

Oliveira  

               13h30 - Apresentação Cultural

                14h00 - "Simples Nacional" - Palestrantes: Clarissa Portela, Marco Aurélio Medeiros

                15h30 - "Educação Fiscal: RFB, SEFAZ e PREFEITURA” - Palestrante: Fá�ma Gondim  

               17h00 - Apresentação da próxima Cidade-Sede do XXX Congresso Nacional da Fenafim - 

Teresina – PI

24/11 :  09h00 - "Controle Social: TCM e TCE" - Palestrantes: Rholden Botelho Queiroz-TCE/CE.

                10h40 - "Repasses Cons�tucionais" - Palestrante: Jaime Cavalcante - Secretário Execu�vo 

Planejamento Estratégico

                13h30 - Apresentação Cultural

                14h00 - "Dificuldades Jurídicas do ISS” - Palestrantes: Hugo Segundo-ICET, STJ e PGM

                15h30 - Apresentação dos Trabalhos Vencedores do Concurso FISCO Municipal 2017

               17h00 - Cerimônia de Encerramento: 

                              Homenagem a maior delegação e ao “Amigo do Fisco”

                              Posse da nova Diretoria da Fenafim

                              Apresentação da Cidade-Sede do XXX Congresso Nacional da Fenafim

             19h00 -  Confraternização

Congresso Nacional da 
Fenafim será novembro 
em Fortaleza
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No Dia do Auditor, comemorado no dia 21 de setembro, o 
Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (Afrem 
Sindical) fez uma homenagem ao servidor aposentado 
Constan�no Marques Macieira. Ele, que foi um dos sócios 
fundadores do sindicato, completou 100 anos. A festa 
contou com a presença dos seus familiares. 

Macieira ficou muito emocionado com a homenagem e 
com a oportunidade de encontrar an�gos colegas de 
profissão como Severino Gonçalves de Abreu, José 
Geraldo do Nascimento, Albary de Sá Carneiro e Lídio 
Zeferino da Luz. “Meus amigos, vocês vieram aqui trazer 
felicitações a minha pessoa. Isso representa uma grande 
coisa na minha vida porque sempre procurei fazer tudo 
correto, sem manchar minha dignidade. Isso eu tenho 
certeza que cumpri fielmente. É um momento de alegria 
e sa�sfação. Essa homenagem vai ficar  gravada na minha 
consciência”. 

O presidente Fábio Macêdo falou que o Sindicato prestou 
homenagem ao Macieira por ele ser um exemplo de 
profiss ional ismo.  “ Toda a  evolução da nossa 
administração tributária se deve a auditores como 
Macieira. Ele dedicou sua vida ao exercício exemplar da 
sua profissão. Mas ele não se ateve apenas ao exercício 
profissional. Preocupado com a categoria, ele foi um dos 
fundadores do Afrem. Tudo o que temos hoje devemos a 
servidores como Macieira”.

Sindicato homenageia Constan�no 
Macieira no Dia do Auditor

Fábio Macêdo falou que Macieira 

é exemplo de profissionalismo

Diretoria do Afrem pres�gia Macieira

Na homenagem, todos cantaram parabéns pelos 

100 anos de Macieira 

O Sindicato dos Fazendários do Recife relembra a todos os aposentados e pensionistas sobre o 
recadastramento no Reciprev. A ação é permanente e tem como obje�vo manter o cadastro 
atualizado, além de aprimorar os cálculos atuariais da ins�tuição. O recadastramento 
acontece presencialmente na sede da Reciprev e deve ser realizado sempre no mês de 
aniversário do beneficiário. Mais informações: 3355.1631.

Para se recadastrar o beneficiário deve levar à sede da Reciprev todos os documentos necessários 
e pode agendar a visita no mês do seu aniversário pelo site da Prefeitura do Recife. O agendamento agiliza o 
atendimento e evita filas. A visita pode ser marcada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Recadastramento obrigatório dos aposentados e pensionistas 
da PCR é no mês do aniversário

RECI
PREV
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Ana Carolina Costa Ferraz está há 10 anos na Secretaria de 
Finanças. Passou no concurso para Auditor do Tesouro 
Municipal em 1995 e tomou posse em 7 de agosto de 1997. 
Com formação em bacharelado em Ciência da Computação, 
em 1993, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
ela começou a vida profissional na Secretaria da 
Fazenda do Estado da Paraíba, no cargo de auditora 
tributária, entre 12/1994 a 07/1997.

“Na Sefin, todos os cargos que atuei foi na Unidade de 
Fiscalização Tributária (UFT). Trabalhei nos projetos ICMS, 
Declaração de Serviços e NFS-e. Atualmente estou lotada 
como assessora e trabalhando no setor de Inteligência Fiscal”, 
explica ela. 

Carolina já foi diretora da Divisão de Controle de Operações 
Fiscais,  gerente (de 08/2002 a 03/2005), gerente de Serviços de 
Planejamento e Ação Fiscal (de 07/2005 a 02/2011) e chefe de 
Divisão de Projetos Especiais (entre 08/2015 a 12/2016). 

Ela informa que a PCR está criando várias frentes para o�mizar o 
trabalho de inteligência fiscal. “A Secretaria de Finanças está 
inves�ndo em consultorias, sistemas, equipamentos e 
treinamentos e também firmando convênios com diversos órgãos 
externos a fim de receber dados importantes para subsidiar a 
Gerência de Tributos Mercan�s”.

Ao falar como funciona o setor de inteligência fiscal, ela 
explica como um "dado" se transforma em "informação" 
para a área tributária. “A par�r de cruzamentos dos 
dados disponíveis, procuramos produzir informações 
que permitam subsidiar a Gerência de Tributos 
Mercan�s no planejamento de ações fiscais, na 
o�mização de procedimentos, nas auditorias de 
sistemas e nas tomadas de decisões. Para isto, 
precisamos correlacionar os mais diversos dados, 
dando significados e relevância aos mesmos”.

Ana Carolina Ferraz: dedicação ao 
setor de Inteligência Fiscal


