AUDITORES-TCE/PE
Recife-PE, 27 de outubro de 2008

Ao:
Conselheiro

Severino Otávio Rapôso Monteiro

Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco- TCE/PE

A Associação dos Auditores

do Tribunal

de Contas do Estado de Pernambuco,

situada à A enida Màrio Melo, 86, sala 203, Santo Amaro, Recife-PE,
encaminhar,

CEP 50040-010,

vem

conforme folhas em anexo, Pauta de Reivindicações.

É de bom alvitre ressaltar que os pontos elencados na pauta em tela são decorrentes de
procedimento

de

ampla

discussão,

Extraordinària

desta Associação,

culminado

pela

quando os associados

realização

de

Assembléia

puderam se pronunciar,

Geral

em cédula de

votação especifica, sobre cada item/subitem.
Ademais, os integrantes

do Comitê Provisório

se disponibilizam

para esclarecimentos

em relação a qualquer um dos pontos.
Atenciosamente.

Representando o Comitê Pro isório da AUDITORES-TCE/PE
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Pauta de Reivindicações
(definida em Assembléia Geral Extraordinária iniciada em 26-09 e concluída em 10-10-2008)
l.Definir nova nomenclatura e símbolo para os cargos de Auditor das Contas Públicas,
Auditor das Contas Públicas para a Área de Saúde e Inspetor de Obras Públicas:
1.1.Nomenclatura
sugerida: Auditor de Controle Externo:Área
de Finanças
Públicas; Área de Saúde Pública; Área de Engenharia;
1.2.Símbolo sugerido: AUD.
2.Assegurar vencimentos compatíveis com a natureza, o grau de responsabilidade e
complexidade das funções relativas aos cargos de Auditor das Contas Públicas, Auditor
das Contas Públicas para a Área de Saúde e Inspetor de Obras Públicas, com adoção
das seguintes medidas:
2.l.Eliminação
das faixas AI e A2 do atual plano de cargos, com efeitos
financeiros produzidos a partir de janeiro de 2011, reenquadrando os servidores, ativos
e inativos, nos cargos e símbolo proposto no item 1, utilizando-se da sistemática
constante no quadro anexo;
2.2.Assegurar ao inativo o enquadramento em faixa que guarde correspondência
com a faixa em que se aposentou, de forma que não haja "rebaixamento" em relação ao
servidor da ativa;
2.3.Redução do tempo máximo de progressão dos atuais 3 (três) anos para 2 (dois)
anos, tendo como conseqiiência a redução do prazo máximo para se atingir o final de
carreira (última faixa salarial) dos atuais 27 (vinte e sete) anos para 14 (quatorze) anos;
2.4.Reajuste linear para todas as faixas salariais da atual classe "A" em 2011, com
o objetivo de manter o poder aquisitivo da moeda.
3.Estabelecer, através de lei, que os valores máximos dos vencimentos dos cargos das
classes B, D e E do atual plano de cargos, limitar-se-ão, respectivamente, a 85%, 65% e
55% dos vencimentos dos cargos da atual classe A.
4.Transformar os atuais cargos vagos de Técnico de Auditoria e Técnico de Inspeção de
Obras em cargos de Auditor de Controle E terno, conforme definido no item 1, sem
redução do quantitativo de cargos existentes para a atividade fim.
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5.Definir as atribuições exclusivas dos cargos de Auditor das Contas Públicas, Auditor
das Contas Públicas para a Área de Saúde e Inspetor de Obras Públicas, a fim de evitar
a invasão de competência, a superposição de atribuições e o desvio de função, em
relação a outros cargos existentes na estrutura orgânica do TCEIPE.
6.Reconhecer, mediante lei, os atuais cargos de Auditor das Contas Públicas, Auditor
das Contas Públicas para a Área de Saúde e Inspetor de Obras Públicas como
integrantes das carreiras exclusivas de Estado, com a definição precisa das suas
prerrogativas e vedações.
7.Assegurar, mediante lei, que os seguintes cargos, no âmbito da Coordenadoria
de
Controle Externo, sejam ocupados, exclusivamente, por integrantes dos cargos de
Auditor das Contas Públicas, Auditor das Contas Públicas para a Área de Saúde e
Inspetor de Obras Públicas:
7.1. Direção;
7.2. Chefia;
7.3. Assessoramento.
8.Implantação
de auditoria.

da Gratificação

Quadro

de Risco de Vida, pelo efetivo desempenho de atividades

Anexo (em referência

EQUIVALENCIA
SALARIAL
TABELA
TABELA
ATUAL
FUTURA

ao subitem

2.1 desta Pauta)

CRITÉRIOS
DE REENQUADRAMENTO
TABELA ATUAL EM RELAÇÃO

DOS OCUPANTES
À TABELA FUTURA

DA

-

AI
A2
A3

AUDl

A4

AUD2

AS
A6
A7
A8
A9
AlO

AUD3
AUD4
AUDS
AUD6
AUD7
AUD8

Todos os ocupantes
da atual faixa AI que em janeiro de
2011 possuírem menos de 3 (três) anos de efetivo exercício
Todos os ocupantes
da atual faixa AI que em janeiro de
2011 possuírem 3 (três) ou mais anos de efetivo exercício
ou os ocupantes da atual faixa A2
Todos os ocupantes da atual faixa A3
Todos os ocupantes da atual faixa A4
Todos os ocupantes da atual faixa AS
Todos os ocupantes da atual faixa A6
Todos os ocupantes da atual faixa A 7
Todos os ocupantes das atuais faixas A8, A9 e AlO
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