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Seminário para presidentes de Câmaras

Mais de 160 prefeitos no seminário

Palestras de alto nível

Depoimento dos prefeitos

Alerta aos novos gestores

Dez medidas de combate à corrupção

Ação do MPCO em Caruaru

Cursos da Escola de Contas

stá marcada para o próximo dia 24/01 a segunda 
parte do seminário sobre gestão pública que o TCE-

-PE organizou para os novos prefeitos e presidentes 
de câmaras. O evento se realizará no auditório do TCE, 
das 8h30 às 17h. Cada Câmara terá direito a duas ins-
crições, uma para o presidente e outra para um asses-
sor. As palestras versarão sobre temas de interesse 
do Poder Legislativo Municipal e serão proferidas por 
técnicos do próprio TCE, a exemplo do que ocorreu no 
seminário dos prefeitos.

O seminário para os novos prefeitos foi aberto no último dia 
10 pelo presidente Carlos Porto e teve a participação de 160 
dos 184 prefeitos de Pernambuco. O conselheiro afi rmou na 
abertura que fi scalizar os órgãos públicos é “atribuição cons-
titucional” do TCE, mas o órgão nunca deixou de lado o seu 
“papel pedagógico”, orientando os gestores públicos sobre 
como tratar corretamente o dinheiro do contribuinte.

O seminário para os prefeitos foi dividido em sete palestras, 
a saber: Convergência contábil dos municípios (João Eudes 
Bezerra Filho), Aspectos relevantes da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e os gastos com saúde e educação (Jackson 
Francisco de Oliveira), Prestações de contas e suas repercus-
sões legais (Fábio Buchmann), Responsabilização dos agen-
tes públicos (Cristiano da Paixão Pimentel), Importância 
das Procuradorias Municipais (Aloísio Barbosa de Carvalho 
Júnior), Previdência Municipal (Marconi Karley) e Índice de 
Transparência dos Municípios (Fausto Stepple de Aquino).

A escolha dos temas das palestras foi alvo de elogio de vá-
rios prefeitos. Segundo José Patriota, prefeito de Afogados 
da Ingazeira e presidente licenciado da Amupe, “o Tribunal 
fi scaliza, mas dá também oportunidade ao gestor para se 
prevenir, ser bem assessorado e buscar efi ciência na quali-
dade do gasto”. João Batista Rodrigues, prefeito de Triunfo 
e ex-presidente da União dos Vereadores de Pernambuco 
(UVP), completou: “A atuação preventiva do Tribunal tem um 
resultado mais proveitoso para as fi nanças públicas do que 
mesmo a punitiva”.

O presidente Carlos Porto aproveitou seu encontro com os 
novos prefeitos para fazer-lhes dois alertas. Primeiro: evitar 
contratações desnecessárias neste início de ano porque as 
prefeituras serão obrigadas a assumir duas novas despesas 
sobre as quais não têm governança: o aumento do salário 
mínimo e do piso salarial dos professores. Segundo: só con-
tratar contadores que estejam familiarizados com as novas 
Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O conselheiro e corregedor do TCE, Dirceu Rodolfo, participou 
de um debate na Rádio Jornal com o presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho 
Cavalcanti, sobre as 10 medidas de combate à corrupção que 
o Ministério Público Federal propôs ao Congresso no fi nal de 
2016. Ambos disseram que essas medidas, mesmo não tendo 
sido aceitas integralmente pelos congressistas, contribuem 
para o fortalecimento da “Operação Lava Jato” e a efi cácia do 
combate à corrupção em nosso país.

Com base em decisão do TCE, que julgou ilegais 5.251 contra-
tações temporárias feitas pela Prefeitura de Caruaru no ano de 
2015, o Ministério Público Estadual recomendou à nova pre-
feita do município, Raquel Lyra, a rescisão desses contratos e a 
realização de concurso público para o preenchimento de vagas 
na administração municipal, se porventura forem necessárias.

Braço pedagógico do TCE, a Escola de Contas Professor Bar-
reto Guimarães divulgou sua programação de cursos para 
este mês de janeiro, com início previsto para esta segun-
da-feira (16). Estão programados cursos sobre Licitações e 
contratos, Controle interno, Orçamento e fi nanças, Licita-
ções diferenciadas e Lei de Responsabilidade Fiscal. As ins-
crições poderão ser feitas pelo site da Escola http://http://
escola.tce.pe.gov.br/.
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O conselheiro Dirceu Rodolfo (seg. à direita) participou de debate sobre corrupção


