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O TCE realizou nos últimos dias 9 e 10, na cidade de Gravatá,
o seu XI Seminário de Planejamento Estratégico. O encontro
reuniu 150 pessoas, entre conselheiros, conselheiros substi-
tutos, auditores, procuradores e todo o corpo gerencial do  Tri-
bunal de Contas. O presidente Valdecir Pascoal fez uma pales-
tra inicial sobre os avanços obtidos pelo Tribunal no ano de
2014 e os desafios da gestão para o próximo ano.

O seminário contou com a participação de três palestrantes. O
professor Humberto Martins, da Ebape, falou sobre "Gover-
nança Pública Colaborativa". O diretor do Instituto Serzedello
Corrêa (TCU), Gilvan Coutinho Silva, discorreu sobre o tema
"Gestão do desenvolvimento de pessoas no TCU". E o profes-
sor Leandro Karnal (Unicamp) fez palestra sobre "A impor-
tância da liderança no processo de mudança de cultura". 

TCE realiza Seminário 

de Planejamento Estratégico

Entre os avanços destacados
estão a implantação do
processo eletrônico de
prestação de contas, o
fortalecimento da

fiscalização, a criação da TV
TCE, o lançamento do novo

site da Ouvidoria, a criação
da Carta de Serviços e a
refiliação do Tribunal à
Olacefs (Organização
Latinoamericana e do Caribe

das Entidades Fiscalizadoras

Superiores).

Palestrantes
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O Tribunal de Contas do

Estado é a mais nova ins-

tituição a receber o selo
Empresa Amiga do Ciclis-
ta que reconhece publi-
camente as empresas que
incentivam o uso desse mo-

dal entre os seus funcio-

nários. O prêmio foi en-
tregue ao presidente Valdecir Pascoal pelo secretário das Cidades
do estado, Evandro Avelar na presença de gestores e servidores
das duas instituições. 

Na sessão da última quinta-
feira (11), a Segunda Câmara
do TCE emitiu  parecer prévio
recomendando à Câmara do

Recife a aprovação, com res-
salvas, da prestação de contas
do prefeito Geraldo Júlio, ano
de 2013. Segundo o voto do
conselheiro e relator do pro-
cesso, Dirceu Rodolfo, acolhi-
do à unanimidade, pela pri-

meira vez em muitos anos a PCR cumpriu o mandamento constitucional
de aplicar, no mínimo, 25% de suas receitas em educação. O atual pre-
feito aplicou 27,11%. Verificou-se também o cumprimento do limite
constitucional referente às despesas com saúde. Entre as recomen-
dações estão a de elaborar Plano de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos e de aplicar os recursos da saúde por meio do Fundo Municipal.

A Primeira Câmara do TCE considerou irregular o processo do Relatório
de Gestão Fiscal da Prefeitura de São Lourenço da Mata relativo ao se-
gundo quadrimestre de 2013. Segundo a relatora do processo, a con-
selheira substituta Alda Magalhães, a Prefeitura deixou de tomar me-
didas, na forma e nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para
reduzir as despesas com pessoal, que havia excedido o limite máximo.
O tribunal aplicou multa ao então prefeito.
______________________---------------------______________________
A Segunda Câmara julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde da cidade de Quipapá no exercício de 2012 e aplicou multa a en-
tão gestora e ordenadora de despesas do município. Uma auditoria fei-
ta pelo TCE apontou várias irregularidades na gestão como, por exem-

plo, pagamento irregular de despesas decorrentes de serviços de trans-
porte e ausência de repasse, à previdência social, das contribuições
descontadas dos salários dos servidores. O relator do processo foi o
conselheiro substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida.

Outras Decisões das Câmaras

A Escola de Contas do TCE divul-

gou os nomes dos três primeiros
colocados no concurso de Re-

dação promovido pelo programa
TCEndo Cidadania, em comemo-
ração aos 10 anos da Ação Escola
de Cidadania. Rogério Manoel da
Silva, da Escola de Referência
João Pessoa Souto Maior, de Sai-
ré, ficou em 1º lugar. A aluna Lui-
za Carla de Melo, da Escola Ensino

Médio de Bezerros, foi a 2ª colo-
cada e Rayanne Miranda Galdino,
do Ginásio Pernambucano do Re-

cife, ficou em 3º lugar. O tema da
redação foi "Jovem cidadão: co-
mo posso mudar meu município,
meu estado e meu País?". A Esco-

la recebeu 336 redações de 31
escolas de todo o estado de Per-

nambuco. A premiação ocorre em
março do próximo ano.

Sai resultado do concurso de redação da
Escola de Contas do TCE
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TCE recebe selo Empresa Amiga do Ciclista

TCE aprecia Contas de Governo do Recife 2013


