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Sistema Sagres
Desde o último dia

03/04 o Tribunal
de Contas vol-

tou a receber

através do SA-

GRES (Sistema
de Acompanha-
mento de Gestão dos

Recursos da Sociedade) infor-
mações referentes a cadastro e
folha de pagamento de servi-

dores ativos e inati-

vos de todos os ór-

gãos públicos es-
taduais e muni-

cipais. Essa nova
versão do módulo

de pessoal garante
mais transparência e se-

gurança, o que permite cruza-
mento de informações e testes
de integridade.

13º salário dos vereadores

O TCE foi provocado novamente, através de consulta, pelo presi-
dente da Câmara Municipal de Betânia, Durvanil Barbosa de Sá Jú-
nior, sobre se é possível o pagamento do 13º salário a vereadores.
A conselheira e relatora do processo, Teresa Duere (2ª à E), com
base na jurisprudência da Casa, respondeu que não há óbice,
desde que esteja previsto em lei ou em resolução, e se observem
os limites remuneratórios previstos na Constituição Federal.

Fórum de Combate à Corrupção
Sob a coordenação do servi-
dor Francisco Gominho (TCE),
realizou-se na Escola de

Contas no último dia 7 a pri-
meira reunião do ano do Fó-

rum de Combate à Corrup-
ção (FOCCO-PE) visando à
apresentação do seu plano de trabalho para 2017. Também foram
discutidos os preparativos do III Encontro Nacional sobre Coope-
ração para Prevenção e Combate à Corrupção que se realizará nos
dias 25 e 26 de maio na cidade de Cuiabá (MT).

Concurso público em Goiana
Com base em recomendação expedida pelo TCE, o Ministério Pú-
blico Estadual está cobrando à Câmara Municipal de Goiana a rea-
lização de concurso público para o preenchimento de vagas no
seu quadro de pessoal. A Casa tem 125 servidores comissionados
e apenas 28 efetivos. A cobrança foi feita pela promotora de jus-
tiça Patrícia Ramalho de Vasconcelos. 

Aperfeiçoando a gestão pública
A Escola de Contas do TCE vai oferecer no próximo mês de maio
mais três cursos de capacitação na área de gestão pública. O dire-
tor de Gestão de Pessoas do TCE, Breno Spíndola, ministrará o cur-
so “Governança pública para resultados”, o professor Paulo Carlos
da Silva o curso sobre “Coaching na gestão pública” e o servidor
José Vieira de Santana o curso sobre “Gestão de riscos nas contra-

tações públicas”.

Contabilidade no setor público
O auditor das contas públicas João Eudes Bezerra Filho (TCE-PE),
chefe de gabinete do presidente Carlos Porto, foi convidado para
participar de uma plenária em Florianópolis (SC) sobre as novas
Normas de Contabilidade Aplicadas ao setor público juntamente
com Leonardo Silveira do Nascimento (Secretaria do Tesouro Na-
cional). O evento se realizará no próximo dia 28 no Conselho Re-
gional de Contabilidade de Santa Catarina e será transmitido ao
vivo pela internet.

Órgão de controle externo

A Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil

(Atricon), que tem como presi-
dente o conselheiro Valdecir

Pascoal (TCE-PE), apresentou às
mesas da Câmara e do Senado

no último dia 11 uma proposta
de emenda à Constituição para
alterar os critérios de compo-

sição desses órgãos. A propo-
sição será agregada a uma PEC,
que já tramita no Congresso,
propondo a criação do Conse-
lho Nacional dos Tribunais de

Contas nos mesmos moldes do

CNJ (Conselho Nacional de Jus-
tiça) e do CNMP (Conselho Na-
cional do Ministério Público). 

Consulta às prestações de contas

O
TCE disponibilizou em sua página na internet as pres-
tações de contas de todas as unidades gestoras muni-

cipais e estaduais relativas ao ano de 2016. Qualquer cida-
dão, clicando no link “prestação de contas”, terá acesso a
dados como despesas, receitas, licitações, contratos, con-
vênios e gastos com educação, saúde e folha de pessoal,
dentre outros. Apenas as prestações de contas de empresas
públicas e sociedades de economia mista não estão dispo-
níveis para consulta porque o prazo de entrega se encerrará
em 15 de maio próximo. 
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