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Eliminação dos lixões

Jornada do Conhecimento

Prefeitos e secretários de 12 municí-
pios pernambucanos que ainda des-
cartam os resíduos sólidos de forma
irregular estiveram no TCE para
uma reunião que tratou da elimina-
ção dos lixões nessas localidades.  O
presidente Ranilson Ramos fez um
apelo aos gestores para que priori-
zem a utilização dos aterros sanitá-

rios. De acordo com levantamento
da Gerência de Estudos e Auditorias
Temáticas, Pernambuco foi o Estado
que mais avançou na questão am-
biental no Brasil. Atualmente, 172
dos 184 municípios fazem o des-
carte de forma regular. A intenção é
zerar o número de lixões que ainda
estão em funcionamento. 

Pagamento do piso salarial

Em resposta à consulta enviada
ao TCE, o Pleno firmou entendi-
mento de que os pisos salariais
para as categorias de Engenharia,
Química, Arquitetura, Agrono-
mia, Veterinária e Técnico em Ra-
diologia não se aplicam aos servi-

dores públicos estatutários, fican-
do restritos apenas aos emprega-
dos celetistas, públicos ou priva-
dos. O relator do processo foi o
conselheiro Marcos Loreto. Aces-
se o site tce.pe.gov.br para mais
informações.

Recursos do Fundef

Em processo de relatoria do conselheiro substituto Carlos Pimentel, o Pleno
do TCE firmou entendimento sobre alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional no 114/2021, que estabeleceu o novo regime de pagamento
de valores relativos a ações judiciais do antigo Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef). O entendimento se deu a partir de uma consulta ao TCE formulada
pelo prefeito de Carnaubeira da Penha. A resposta do relator teve como base
parecer da procuradora do Ministério Público de Contas, Germana Lau-
reano, a partir da análise de diversos instrumentos, bem como de consultas a
órgãos como Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal.

Direitos das crianças

O TCE promoveu um
seminário para discu-
tir as ações de contro-
le externo e aprofun-
dar o debate sobre as
políticas públicas vol-
tadas para as crianças
de zero a seis anos de
idade. “É importante
que o Tribunal de Con-
tas de Pernambuco colabore cada vez mais com os gestores públicos para dar
à política da Primeira Infância um lugar de destaque no alcance de seus
resultados. A atuação nesse tema, certamente, será uma grande contribuição
do controle externo para gerações futuras”, destacou o presidente Ranilson
Ramos.

Foi um sucesso a segunda edição da Jornada do Conhecimento pro-
movida pelo TCE e Escola de Contas na cidade de Petrolina, Sertão

do Estado. Cerca de 650 gestores da região participaram do encontro, que
contou com a presença do presidente Ranilson Ramos e do diretor da Es-
cola, conselheiro Carlos Porto. Foram três dias de palestras, debates, dis-
cussões e minicursos sobre temas importantes como Ouvidoria, nova lei de
licitações, primeira infância, previdência, patrimônio histórico e cultural,
desertificação, entre outros. Os participantes puderam conhecer melhor a
atuação do TCE em diversas áreas e aprofundar o conhecimento sobre o
exercício do controle externo no Estado.
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Convênio com o TJPE

O presidente Ranilson
Ramos participou da
assinatura de um con-
vênio com o Tribunal
de Justiça de Pernam-
buco, e os prefeitos de
Olinda e Paulista, vi-
sando à adoção de no-
vos fluxos e rotinas de trabalho para conferir mais agilidade e eficiência à
tramitação processual de ações judiciais referentes à cobrança do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviço (ISS). Parti-
ciparam da solenidade o presidente do TJPE, desembargador Luiz Carlos
Figueirêdo, a coordenadora do Comitê Gestor do Programa de Governança
Diferenciada das Execuções Fiscais do TJPE, juíza de Direito Ana Luíza
Câmara, e o procurador Jurídico do TCE, Aquiles Bezerra.
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Assistência ao autismo

O secretário Estadual
de Saúde, André Lon-
go, e o conselheiro
Dirceu Rodolfo de
Melo Júnior, discuti-
ram novos ajustes no
Plano de Ação que
está sendo elaborado
pelo Governo do Es-
tado para aperfeiçoar
o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O
plano, que será apresentado este mês, é uma das ações previstas no Termo de
Ajuste de Gestão firmado entre Tribunal de Contas e Secretaria, que es-
tabelece medidas para melhorar a assistência aos pacientes com TEAna rede
pública de saúde. 
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