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Aula de cidadania

Alerta de Responsabilização

O
presidente do Tribu-
nal de Contas, conse-

lheiro Carlos Porto, enviou
um “Alerta de Responsabi-
lização” aos gestores res-
ponsáveis por unidades ju-
risdicionadas, recomendan-
do-lhes que tomem provi-
dências para realização de
novo procedimento licita-
tório, no prazo de até 30
dias antes da finalização
dos contratos emergenciais atualmente vigentes, dando ci-
ência do fato ao TCE-PE. Levantamento feito pela Coor-
denadoria de Controle Externo identificou 87 contratos
nessa situação e o descumprimento do “Alerta” pode resul-
tar na expedição de medidas cautelares nos termos da Re-
solução TC nº 29/2016.

A cidade de Carnaíba, no Sertão
do Pajeú, recebeu no último dia
7 a segunda edição do fórum
“TCEndo Cidadania 2017”. A fi-
nalidade deste fórum é explicar
à população para que serve e
como funciona o Tribunal de

Contas, incentivando o controle
social. Mais de uma centena de pessoas estiveram no evento,
incluindo estudantes, advogados, sindicalistas, membros de con-
selhos municipais, vereadores e representantes da prefeitura.

Módulo de pessoal
Termina no pró-
ximo dia 31 o
prazo para en-
vio ao TCE, por
meio eletrônico,
de dados relati-

vos à folha de pessoal (ativos,
inativos e pensionistas) de ja-
neiro de 2016 a abril deste

ano. Estão obrigadas a remeter

esses dados, que
irão alimentar o

novo módulo de

pessoal do Sa-
gres (Sistema de
Acompanhamen-

to e Gerenciamento dos Recur-

sos da Sociedade), todas as
unidades gestoras municipais
e estaduais.

As contas do governador
Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 19, a sessão espe-
cial do Pleno do TCE para analisar a prestação de contas do gover-
nador Paulo Câmara do ano de 2015, cujo relator é o conselheiro
Ranilson Ramos. O TCE emitirá apenas parecer, pela aprovação ou
rejeição das contas, que serão julgadas pela Assembleia Legisla-
tiva como determina a Constituição.

Consulta de Paulista

Contratação de instituto de pesquisa, por prefeitura, visando à
identificação e recuperação de indébitos tributários, deverá ser
precedida de licitação. Esta foi a resposta dada pelo TCE ao pre-
feito do município de Paulista, Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior,
que o consultou sobre essa questão. A relatora do processo foi a
conselheira substituta Alda Magalhães.

Plano Plurianual 2018-2012

O TCE enviou ofício-circular a todos os prefeitos pernambucanos
com a recomendação de que, ao elaborar o Plano Plurianual
2018-2022, observem o modelo sugerido pelo próprio Tribunal,
que prevê a definição de indicadores que permitam a avaliação e
o acompanhamento dos seus objetivos no mencionado quatriê-
nio. O projeto de lei do PPA deverá ser enviado à respectiva Casa
Legislativa até 5 de outubro próximo.

Concurso público do TCE
O Tribunal de Contas realizará este ano um concurso público para
provimento de cargos de nível superior. Segundo a presidente da
comissão do certame, conselheira Teresa Duere, seu objetivo é
preencher vagas decorrentes de aposentadorias e oxigenar os
quadros da instituição. Maiores informações poderão ser obtidas
através do site: www.cespe.unb.br/concursos/tce_pe_17

O ritmo da Justiça
O conselheiro e corregedor do
TCE, Dirceu Rodolfo, participou
no último dia 10 de um debate

na Rádio Jornal com os advo-

gados Célio Avelino e João
Olímpio Mendonça sobre “O
ritmo da Justiça”. Ele entende
que a morosidade da Justiça
em nosso país não se deve
apenas à pluralidade de recur-
sos de que as partes podem
lançar mão, mas também à

Constituição de 88, que am-

pliou o acesso à Justiça, e à “es-
trutura arcaica” do Poder Judi-

ciário.

A morte de Dona Cidinha

Conselheiros do TCE aprovaram voto de pesar pelo falecimen-
to, em João Pessoa, no último dia 4, da professora Maria Apa-
recida Fernandes Pascoal, genitora do conselheiro e presiden-
te da Atricon, Valdecir Pascoal. “Dona Cidinha”, como era ca-
rinhosamente conhecida, tinha 84 anos de idade e três anos
atrás publicou um livro sobre a história dos seus familiares, in-
titulado “Guardando as Recordações”.
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