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Prefeitura do Recife nomeia sete pessoas do
Concurso para Auditor do Tesouro Municipal
O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, nomeou sete
pessoas para o cargo de Auditor do Tesouro Municipal da
Secretaria de Finanças do Recife. A publicação ocorreu no
Diário Oﬁcial do Município, no dia 14 de junho, por meio
da portaria nº 1227 de 13 de junho de 2018. O concurso
público de provas e tulos é do edital nº 01/2014,
publicado no Diário Oﬁcial no dia 15.07.2014 e
homologado em 3.2.2015.
Os nomeados são Artur Delgado de Souza; Raphael
Henrique Cavalcante Santos; Rafael Borba Costa dos
Santos; Aline Luna de Assis; Roberto Ramalho da Silva
Júnior; Cecília Sampaio Ferreira da Silva; e José Almeida
d o N a s c i m e nto N e to . D o s s e te , q u at ro fo ra m
empossados.
Para José Almeida, que já tomou posse na Seﬁn, a
ansiedade pela nomeação era grande, já que ele
aguardava desde janeiro de 2015. “A nomeação foi uma
surpresa, pois eu imaginava que só sairia a nomeação no
começo do ano que vem, que seria o prazo ﬁnal do
concurso. Fiquei bem sa sfeito, pois trabalhava em São
Paulo, e nha o desejo de voltar ao Recife para poder
conviver com minha família”, explica ele, que atuava como
auditor ﬁscal da Receita Federal, lotado no setor
aduaneiro. Atualmente, acabou de ser lotado no setor de
Tributos Imobiliários.
A luta do Afrem Sindical para aumentar o quadro
dos auditores vem desde setembro do ano passado,
durante a campanha salarial da categoria. Na época,
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Nova tabela para os
Analistas de Finanças
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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 Secretaria de Finanças, em especial
por conta do reduzido quadro de auditores a vos na
Prefeitura do Recife.
“A nomeação de auditores é fundamental
para o fortalecimento da categoria e para contribuir
com ideias e trabalho para a promoção de uma
jus ça ﬁscal no município ”, jus ﬁca o presidente.
Com as nomeações, atualmente há 118
auditores a vos, mas o quan ta vo previsto na Lei
Municipal nº 17.239/2006 é de 159. “A nomeação de
novos auditores não é aumento de despesa e, sim,
inves mento”, argumenta Fábio Macêdo.

Fazendários votam
Filiação à Anaﬁsco
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Conheça o perﬁl
de Patrícia Barboza

Nova tabela do Plano de Cargos dos Analistas de Finanças Públicas é criada por lei
O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, sancionou, no
dia 7 de julho, a Lei 18.504/2018, que dispõe sobre a
remuneração dos servidores e empregados públicos do
município. A nova lei criou uma tabela do Plano de
Cargos dos Analistas de Finanças Públicas e o aumento
na vantagem pessoal destes.
Para o presidente do Afrem Sindical, Fábio
Macêdo, a aprovação da nova lei é fruto de uma
negociação do Sindicato com a gestão municipal, com o
obje vo de promover jus ça a uma carreira que sempre
contribuiu para as ﬁnanças municipais.
No ar go 38, a nova lei deﬁne que os servidores
ocupantes dos cargos de Analista de Finanças Públicas
serão enquadrados em 1º de outubro de 2018, levando
em consideração o tempo efe vo no cargo.
O valor da vantagem pessoal que será percebida
pelos Analistas de Finanças, nos termos do ar go

29 da Lei 17.239/2006, será acrescida em duas
vezes: 50 Unidades de Produ vidade Fiscal
(UPF) a par r de 01/10/2018 e 50 UPFs
a par r de 01/10/2019.
Também a gra ﬁcação
prevista no ar go 39, da Lei nº
17.626/2010, alterada pelo
ar go 40 da Lei 18.217/2016,
ﬁca acrescida em 184,5 UPFs
a par r de 1/10/2018, e 184,5
UPFs a par r de 1/4/2019.
De forma geral, a nova lei reajustou em 1.81% o
vencimento e salário básico dos servidores e
empregados públicos, além de ter reajustado o valor do
vale-refeição para aqueles que cumprem jornada de
oito horas de trabalho diárias, ﬁcando em R$ 18,50.

Almoço dos Aposentados

15 de Agosto – 12h
Sede do Afrem Sindical
Par cipe!
Obs: Conﬁrmar presença no telefone
3441.6044
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Filiação à Anaﬁsco é decidida pela grande maioria dos fazendários
Os fazendários do Recife decidiram pela
ﬁliação do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem
Sindical) à Associação Nacional dos Auditores Fiscais
de Tributos Municipais e Distritais (Anaﬁsco). A
votação aconteceu em assembleia geral
extraordinária, realizada no dia 28/6. Ao todo, foram
30 votos, sendo 25 votos a favor e 5 contra.
Na prá ca, a proposta da Anaﬁsco é lutar por sistema
tributário justo e adequado às necessidades dos
municípios, debater a Reforma Tributária e es mular
a valorização das carreiras ﬁscais.
O presidente do Sindicato dos Fazendários do
Recife (Afrem Sindical), Fábio Macêdo, explica a
categoria entende a importância da nova en dade.
“Num momento em que o município e os ﬁscos
municipais estão ameaçados com propostas que
ferem autonomia municipal, o quadro fazendário
aprova a ﬁliação a mais de uma en dade que defenda
o município”.
Ele reforça que é preciso denunciar o risco
enorme que se tem com a não par cipação dos
municípios na Reforma Tributária. “O município é o
ente mais próximo que presta serviço à sociedade. É
um risco enorme essa reforma tributária ser votada
sem pensar no município. Não se pode colocar o
município para que ele viva de transferência e
repasse”.
Macêdo diz que muitos gestores públicos
falam que os pequenos municípios não têm
condições de ter uma administração tributária. “Isso
é uma inverdade. O que falta é o interesse, a
vontade polí ca de realmente cobrar aos prefeitos.

Filiados aprovaram a proposta da direção do Afrem Sindical

Eles não querem se indispor com seu eleitorado e por
conta disso, eles não ins tuem uma administração
tributária”.
Histórico - Desde o início de junho, os ﬁscos de
Recife, Curi ba, São Paulo e Florianópolis, dentre outros,
reuniram-se e criaram a Anaﬁsco na sede do Sindicato
dos Auditores Fiscais Tributários do Município de SP
(Sindaf-SP). Na oportunidade, mais de 20 en dades do
Brasil par ciparam do lançamento da inicia va.
Fazem parte da criação da associação as
seguintes en dades: Afrem Sindical (Recife); Sindaf-SP
(São Paulo); Sinﬁsco Curi ba; SINAFIM-SC (Grande
Florianópolis); AFIVALE (Blumenau); SINFISUL-RJ;
AFISCAMP; SINSFITE-DF; SEFIN-ES; SINDAFS SERRA/ES;
AFFAZERP - ribeirão preto/SP; SINAFIC Chapecó-SC; Fisco
de Sorocaba/SP; AAFITLON - Londrina – PR; Assoc. dos
AFTM St. André – SP; AIAMU – RS; Asﬁm Maceió – AL;
Sindiﬁsco São João de Meri – RJ; e Associação dos
Auditores do Tesouro Municipal de Natal – ASAN.

Afrem Sindical questiona aumento da Fenaﬁm
A Federação Nacional de Auditores e Fiscais dos
Fiscos Municipais (Fenaﬁm) está propondo quase
dobrar o valor da contribuição por fazendário. O
valor, que era de R$ 4,31, passará para R$ 8,00. A
entidade também propõe a revisão estatutária, mas
não contemplou o que foi pedido desde abril pelo
Afrem Sindical.
Na revisão, a Fenaﬁm sugere mudar o capítulo da
Assembleia de Representantes, informando que

a entidade ﬁliada de 1 a 300 auditores
terá direito a um voto a cada 25
auditores e a entidade com mais de
301 auditores terá um voto a cada
50 auditores. Já a entidade com
até 24 auditores terá direito a um
voto. Antes, o cálculo era de 50
auditores para um voto.
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Patrícia Barboza: dedicação e alegria
para atender aos associados
Ela é daquelas pessoas que tem sempre um sorriso nos lábios, além de uma
alegria contagiante. Quem conhece Patrícia Henrique Barboza sabe do que
estou falando. Não tem tempo ruim. Não tem motivo negativo que tire sua
alegria de viver. Ela trabalha no Afrem Sindical desde 2007.
Já atuou no sindicato nas gestões de Jorge Oliveira, Alexandre Feitosa,
Waldemir Almeida, Luciene Ribeiro, Aurimenes Albuquerque e Fábio Macêdo.
“Adoro trabalhar no Afrem. Os associados são incríveis. Isso sem contar os meus
amigos de trabalho, Alexandre e Keila, que adoro”.
A direção do Sindicato conheceu o trabalho dela por um acaso. Em 2006,
contrataram um barmen para uma festa de São João, mas o rapaz ﬁcou
doente. Na época, uma antiga funcionária do Sindicato perguntou se ela
poderia substituir o rapaz. Ela topou na hora. “Foi aí que conheci uma das
pessoas que iria mudar totalmente a minha vida: a Ana Regina Monteiro de
Almeida. Então, depois de uns dias, ela ligou para mim, fez uma
entrevista de emprego e ﬁquei até hoje”.
Paralelamente ao trabalho no Afrem, Patrícia continua no ofício
de barwoman. Além de fazer cursos de especialização no Senac,
ela também abriu uma MEI e hoje é pequena empreendedora. “Patdrinks é uma
pequena empresa tenho. Trabalham comigo meu ﬁlho Derek e Josy”.
Patrícia tem um ﬁlho biológico, o Derek Felipe, e uma ﬁlha
de coração, a Maria Vitória. “Eu adotei a Vitória com 1
mês e quinze dias de nascida. “Foi amor à primeira
vista, um bebê lindo, com problemas de saúde por
conta da gravidez da mãe biológica, com imunidade baixa
e problema nos pulmões. Eu estava com 45 anos, um ﬁlho
de 22 anos, já criado e dono da própria vida.
Mas o amor falou mais alto. Lutei muito pela saúde dela.
Deus foi comigo. Aﬁnal, quem ama, cuida”.
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