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Os procuradores
do Ministério

Público de Contas

de Pernambuco -

MPCO Eliana

Guerra, Gustavo
Massa, Germana
Laureano, Gilmar
Lima e Ricardo Alexandre, participaram, na última semana, do XII
Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, que
aconteceu na cidade de Maceió. O encontro teve como tema "O

controle externo: do combate à corrupção à efetivação de políticas
públicas". O procurador Ricardo Alexandre foi um dos
palestrantes. Falou, entre outros assuntos, sobre a possibilidade
dos Tribunais de Contas rejeitarem indicações de membros que
não atendam aos requisitos constitucionais.  

Em 2015, somente poderá
prestar contas quem estiver
credenciado no processo
eletrônico do Tribunal de Con-

tas, o sistema e-TCEPE. O cre-
denciamento é obrigatório
e pode ser feito pelo site

www.tce.pe.gov.br/processo. A Escola de Contas está oferecendo
cursos de capacitação para que gestores e ordenadores de despe-
sas entendam o funcionamento do novo sistema.   

Procuradores do MPCO 

participam de Congresso 

Sessões dos dias 02 e 04/12

O presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Pernambuco, de-
sembargador Fausto Campos, es-
teve no Tribunal de Contas para
fazer a entrega do convite de di-
plomação do futuro governador,
Paulo Câmara, e demais candida-
tos eleitos em outubro deste ano.

Ele foi recebido pelo presidente
Valdecir Pascoal e pelos conse-
lheiros Dirceu Rodolfo de Melo

Júnior, Marcos Loreto e Ranilson
Ramos. A cerimônia de diploma-
ção dos eleitos acontece no dia
19 de dezembro, no Teatro Gua-
rarapes, Centro de Convenções.

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas aplicou uma multa ao pre-
feito de Amaraji, Jânio Gouveia da Silva, por descumprimento de um
Termo de Ajuste de Gestão (TAG) assinado com o TCE, para me-
lhorias nos serviços de transporte e merenda escolar do município.
Apesar de ter se comprometido a cumprir 11 ações determinadas
pelo Tribunal, o prefeito não realizou as ações. O relator do proces-
so foi o conselheiro Marcos Loreto.

______________________----------------------______________________
A Primeira Câmara do TCE emitiu parecer prévio recomendando à
Câmara Municipal de São Bento do Una a rejeição das contas da pre-
feita Débora Almeida, relativas ao exercício financeiro de 2013. Um
dos motivos que levaram ao voto do conselheiro João Campos pela
rejeição, foi o comprometimento, por parte do município, de 64,54%
da receita com despesas de pessoal. Pela LRF, o limite permitido é
de 54%. 

______________________----------------------______________________
Uma auditoria realizada pelo TCE no município de Camaragibe en-
controu irregularidades em contratos firmados entre a prefeitura da
cidade e escritórios de advocacia entre os anos de 2006 a 2011.  Os

pagamentos, feitos antecipadamente, eram baseados em contratos
de êxito de ações na justiça, no entanto, as ações tiveram posiciona-
mento contrário do Superior Tribunal de Justiça. A Segunda Câmara
do TCE determinou ao ex- prefeito da cidade, ao então procurador
do município e aos escritórios de advocacia, a devolução de R$
18.065.988,02, pagos como honorários. O relator do processo foi o
conselheiro substituto Ruy Ricardo Harten Júnior. 

Presidente do TRE convida para 
diplomação dos candidatos eleitos

Prédio do TCE ganha iluminação de Natal

O Tribunal de Contas entrou

no espírito de Natal. O
edifício-sede da Instituição,
situado na Rua da Aurora,
ganhou uma iluminação
especial para marcar o
período de festas de fim de
ano.  Uma estrela, com raios
formados por lâmpadas
brancas de LED, foi colocada
na fachada do prédio para se
juntar à decoração do centro
do Recife. As luzes realçaram
ainda mais a beleza do Cais da

Aurora e das águas do Rio
Capibaribe.

Gestor público:  já se 
credenciou no e-TCEPE?
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