
VISITA 1 - O ex-prefeito de

Petrolina e candidato a gover-

nador pela Rede Sustentabili-

dade, Júlio Lossio, fez uma

visita ao TCE no último dia

23/8 para entregar seu progra-

ma de governo ao presidente

Marcos Loreto. O conselheiro

Valdecir Pascoal acompanhou

a visita.

20 ANOS DA ESCOLA - Palestras dos professores Luciano

Meira e Auxiliadora Padilha, ambos da UFPE, fecharam a

programação comemorativa dos 20 anos da Escola de Contas

Públicas Professor Barreto Guimarães, dirigida pelo con-

selheiro Ranilson Ramos. A Escola já capacitou nessas duas

últimas décadas milhares de gestores públicos de todos os ní-

veis de governo, tendo recebido prêmios de categoria na-

cional pelo seu desempenho, entre eles o "Educare", em São

Paulo, no ano de 2013.

TOME CONTA - Foi lançado na última segunda-feira (3) pelo

presidente Marcos Loreto (C) o programa "Tome conta das elei-

ções" destinado a fiscalizar o gasto público, neste mês pré-elei-

toral, nas 184 prefeituras de Pernambuco. Auditores vão passar

em todas elas para verificar extratos bancários, contratos, lici-

tações, etc. Na ocasião, foi lançado também o "Manual de tran-

sição de encerramento de mandato" contendo as vedações im-

posta aos gestores públicos estaduais nos 180 dias que antece-

dem o final de sua gestão.

VISITA 2 - O ministro da Se-

gurança Pública, Raul Jung-

mann, também fez uma visita

protocolar ao TCE para agrade-

cer ao seu presidente a cessão

do auditório do órgão para a so-

lenidade de posse do novo su-

perintendente da Polícia Rodo-

viária Federal em Pernambuco,

Alexandre Rodrigues Silva.

GERÊNCIA - Cerca de 70

servidores do TCE que ocu-

pam cargos de direção partici-

param em Gravatá, na semana

passada, do segundo módulo

do Programa de Desenvolvi-

mento Gerencial cujo tema foi

"Liderança". A psicanalista

Carmem Cardoso proferiu

uma palestra para os servi-

dores.

DESPESA PÚBLICA - Os

servidores do TCE Bethânia

Melo, Araken Dantas Júnior e

Rodrigo Cavalcanti participa-

ram em Florianópolis (SC) do

lançamento do portal da Rede

Observatório da Despesa Pú-

blica, cuja finalidade é identi-

ficar riscos de fraude e irregula-

ridades no uso dos recursos pú-

blicos.

NOVA LEI DE INTRODUÇÃO - Marcos Nóbrega,

conselheiro substituto do TCE, fez palestra num seminário da

Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco sobre a nova Lei

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, algo que já

havia feito para os servidores do Tribunal. Esta Lei determina

que decisões judiciais e administrativas sejam tomadas com

base no mundo real e não apenas amparadas na redação literal

do texto.
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A Escola de Contas Públicas do TCE promoverá

uma palestra no próximo dia 26 sobre "Sistemas de

informações no setor público - diretrizes para inte-

gração ao orçamento público e à contabilidade go-

vernamental". Na ocasião, será lançado um livro

sobre contabilidade pública escrito pelo auditor das

contas públicas João Eudes Bezerra Filho em par-

ceria com os professores Nélson Machado (ex-mi-

nistro do Planejamento) e Victor Holanda (UFRN).

O evento terá início às 8h30 no auditório do pró-

prio TCE.

Contabilidade no setor público
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