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Ofício nº 11-2019           Porto Alegre, 31 de julho de 2019. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Iradir Pietroski 
Presidente Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Sete de Setembro 388, Centro Histórico. 

90.010-190 – Porto Alegre/RS 

 

 

Senhor Presidente: 

  

 O CEAPE-Sindicato, Sindicato de Auditores Públicos Externos do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, entidade organizada 

como instância primária das entidades Sindicais Brasileiras - com base 

territorial Estadual – mesmo diante da conjuntura atual de severas restrições 

econômicas e sociais impostas à sociedade brasileira resultantes do conjunto 

de políticas de austeridade patrocinadas pelo Governo Federal, entende 

oportuna e necessária a retomada da discussão do Plano de Carreira das 

categorias de servidores do TCE-RS. 

 As propostas de alterações estatutárias anunciadas pelo atual 

Governador já indicam um conjunto de mudanças que resultarão em perdas de 

direitos dos Servidores Públicos do RS e, consequente desestruturação de 

carreiras de estado caso nenhum ajuste seja efetuado no sentido de dar 

solidez para nossas carreiras. Aliás, a estrutura atual das carreiras de 

servidores constitui uma das principais fraquezas da instituição conforme 

consta Planejamento Estratégico do TCE-RS para o período de 2018 a 2022. 

 Artigo publicado pelo Prof. André Marenco na última revista Achados de 

Auditoria (nº 8, p. 22-23), intitulado “Por que políticas públicas variam mesmo 

em democracias?”, evidenciou a importância da existência de carreiras bem 

estruturadas no serviço público para garantir o sucesso da implementação e 

alcance das políticas públicas. 

 A Lei Estadual nº 13.268/2009, que estabelece o atual Plano de 

Carreira, resultou de ampla discussão entre as categorias, mediante 

constituição de uma comissão paritária com representantes da Administração 

do TCE e das entidades representativas dos servidores. 
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 Tendo em vista este método já consagrado na Casa (durante a Gestão 

do Conselheiro Cezar Miola foi constituída comissão no mesmo sentido, não 

tendo resultado no envio do Plano para discussão no Parlamento), solicita-se a 

constituição de Comissão Paritária para elaborar Novo Plano de Carreira para 

os Servidores do TCE-RS, considerando-se a presente realidade financeira, a 

importância da atuação do Controle Externo frente às dificuldades atuais 

postas aos gestores públicos e os resultados para a sociedade decorrentes dos 

serviços entregues por carreiras adequadamente constituídas. 

 Atenciosamente, 

 

 

 

Josué Martins, 

Presidente do CEAPE-Sindicato. 

 


