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Precedente de São Lourenço 

Alerta pedagógico

O
presidente Marcos Loreto definiu como “pedagó-
gica” a recomendação expedida pelo TCE, em con-

junto com o Ministério Público de Contas, aos 184 pre-
feitos pernambucanos, no sentido de evitar despesas
com o carnaval se a folha de pessoal estiver em atraso. O
TCE entende que a realização de gastos com festividades
carnavalescas viola o princípio constitucional da mo-
ralidade administrativa, caso as prefeituras não estejam
em dia  com o pagamento dos servidores.

Eventual descumprimento desta recomendação ensejará a apli-
cação de multa ao gestor, podendo resultar também em rejeição
de contas. Em agosto do ano passado, Cautelar expedida pelo
conselheiro Dirceu Rodolfo suspendeu a festa do padroeiro de
São Lourenço da Mata porque a prefeitura devia aos seus
servidores o salário de dezembro de 2016.

Retomada das sessões

O TCE retomou na última terça-feira (23) a realização das ses-
sões das Câmaras (Primeira e Segunda), e no dia seguinte a
sessão do Pleno, a primeira sob a presidência do conselheiro
Marcos Loreto, que tomou posse no último dia 10. O con-
selheiro Valdecir Pascoal preside agora a Primeira Câmara e
o conselheiro Carlos Porto a Segunda.

MPCO sob nova direção

A procuradora Germana Laureano Cavalcanti foi empossada
no último dia 16 no cargo de procuradora geral do Ministério
Público de Contas em substituição a Cristiano da Paixão
Pimentel, que comandou o órgão nos últimos quatro anos. A
nova procuradora afirmou que pretende dar continuidade ao
estreitamento de parcerias entre o MPCO e outras entidades
de controle, especialmente o Ministério Público Estadual,
CGU, Polícia Civil e Federal.

Convênio TCE x FACAPE

A Escola de Contas

do TCE, que tem
como diretor o con-

selheiro Ranilson

Ramos (2º à esq.),
iniciou conversa-

ções com a Faculda-
de de Ciências Apli-
cadas e Sociais de

Petrolina (FACAPE) visando à oferta de cursos de pós graduação
para gestores públicos. A Escola cederá os professores e a
FACAPE a infraestrutura física. O propósito do conselheiro é
estender esse projeto a todas as Autarquias Municipais de
Ensino Superior do Estado de Pernambuco.

Integração das Ouvidorias
A Ouvidoria do TCE, agora sob direção da conselheira Teresa Duere,
passou a integrar a Rede de Ouvidorias junto à Controladoria Geral
da União, após aderir ao PROFORT (Programa de Fortalecimento
das Ouvidorias). O objetivo deste programa é promover a inte-
gração das ouvidorias públicas através da permuta de informações
e o incentivo ao uso de novas tecnologias.

Canal do Fragoso
No último dia

18, o gabinete
da conselheira

Teresa Duere

expediu um
“alerta de res-

ponsabilização”
à CEHAB (Com-

panhia Estadual
de Habitação e
Obras) quanto à
necessidade de concluir as obras do Canal do Fragoso com ur-
gência, sob pena de aplicação de sanção aos responsáveis. Nos
últimos dois anos, foram realizadas 11 reuniões de monitoramento
dessas obras, com representantes de vários órgãos, entre os quais
o TCE, mas pouco se avançou porque as decisões estruturadoras
continuam paralisadas.

Homologação de Cautelar
O TCE homologou na última quinta-feira (25) a Medida Cautelar
expedida monocraticamente pelo conselheiro Dirceu Rodolfo, em
outubro do ano passado, determinando à Prefeitura de São
Lourenço a suspensão do contrato celebrado em janeiro daquele
exercício, com a empresa Esfera Construções, para a realização de
serviços de limpeza urbana. O TCE identificou no contrato,
celebrado com dispensa de licitação, uma série de irregularidades,
além de sobrepreço no valor de R$ 717 mil referente apenas aos
primeiros quatro meses de vigência.
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