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Medalha Nilo Coelho

Despesas com pessoal

QUINZENAL - Nº 491

OTribunal de Contas realizou, na última quarta-feira, a cerimônia de

entrega da Medalha Nilo Coelho, a mais alta comenda concedida

pela Instituição a pessoas ou empresas que tenham contribuído para o

fortalecimento do controle externo, ou, ainda, que, por serviços ou mé-

ritos, tenham se tornado merecedoras da homenagem.

----------------------------------------------------

Compuseram a mesa de honra a vice-governadora de Pernambuco,

Luciana Santos, o prefeito do Recife, João Campos, o procurador-

geral do Ministério Público Estadual, Paulo Augusto Oliveira, o juiz de

Direito Silvio Beltrão, representando o Tribunal de Justiça, o presidente

da OAB-PE, Bruno Baptista, o Defensor Público do Estado, José Fabrício

de Lima, além de todos os conselheiros do TCE, da procuradora-geral do

MPCO, Germana Laureano e do Auditor Geral, Adriano Cisneiros.

----------------------------------------------------

O s homenageados foram: Germana Laureano (procuradora-geral

do MPCO), Iuri Leite (diretor regional da TV Globo), José Caval-

canti Neves (advogado), Adriana Arantes (TCE-PE), Francisco Dirceu

de Barros (ex-procurador-geral do MPPE), José Henrique Wanderley

Filho (advogado), José Ricardo Bandeira (médico), Sílvio Beltrão

(juiz), Taciana Mota (TCE-PE) e Willams Brandão (TCE-PE).

O Pleno do TCE respondeu consulta do presidente da Câmara Municipal do

Cabo de Santo Agostinho sobre remuneração de vereadores e servidores, du-

rante a pandemia. O questionamento se baseou na Lei Federal nº 173/2020,

que prevê proibições e vedações temporárias relativas ao aumento de

despesas com pessoal. A relatoria foi do conselheiro Ranilson Ramos.

----------------------------------------------------

Outra consulta, formulada pelo Secretário Estadual da Fazenda, trouxe

questionamentos sobre os procedimentos a serem adotados pelo Poder

Público para a elaboração dos demonstrativos de despesas de pessoal a

partir do primeiro quadrimestre de 2021, tendo em vista as alterações da Lei

de Responsabilidade Fiscal promovidas pela Lei complementar nº 178/21.

A resposta foi dada pela relatora do processo, conselheira Teresa Duere. 

Atualização do Fundeb

A reforma do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-

sica (Fundeb) foi tema de um encontro virtual que reuniu o presidente Dirceu

Rodolfo, o Secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio, representantes

da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/ PE) e gerentes

de áreas do TCE. O presidente esclareceu dúvidas da Undime em relação às

mudanças previstas. ”Vamos responder às questões olhando para os dois

lados e acompanhar as decisões do Supremo de perto”, disse ele. 

Carta de Compromisso das Ouvidorias

O Tribunal de Contas, por meio

do conselheiro ouvidor, Carlos

Porto, assinou a Carta de Com-

promisso das Ouvidorias, elabo-

rada em conjunto por TCs de to-

do Brasil. O documento traz 32

pontos que visam a promover o

intercâmbio de boas práticas, o

aprimoramento e o fortalecimen-

to dos setores nos Tribunais de

Contas.

Caso de sucesso

Pela segunda vez, o Tribunal de Contas de Pernambuco teve um case escolhi-

do para fazer parte da Semana de Inovação da Escola Nacional de Admi-

nistração Pública e do TCU, evento que acontecerá no próximo mês de no-

vembro. O case relata o processo de estruturação do laboratório de inovação

do TCE, que envolveu a realização de oficinas remotas para discutir, com

servidores de várias áreas, questões essenciais sobre a inovação no órgão.

Troca de experiências

O TCE recebeu a visita de um

grupo de servidores do Tribunal

de Contas da Paraíba que veio

conhecer os sistemas de gestão

de licitações e contratos utiliza-

dos pelas equipes de auditoria.

Um deles é o robô SIOGI, que

realiza a pré-análise dos orça-

mentos de obras, indicando a presença, ou não, de sobrepreço nos contratos.

O Tribunal paraibano está desenvolvendo projetos relacionados à coleta e

tratamento de dados com o uso de robôs, e se interessou pela experiência do

TCE de Pernambuco, que tem sido bem sucedida.
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