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TCE expediu quarta passada (25) um "Alerta de
Responsabilização" aos prefeitos de Pernambuco
para que cumpram a Portaria 274/2016, da Secre-

taria do Tesouro Nacional, bem como a Instrução de Pro-
cedimentos Contábeis nº 10, da mesma STN, que tratam
da contabilidade de consórcios públicos. Consórcios es-
tão submetidos à Lei de Responsabilidade Fiscal e por es-
se motivo submetem-se às Normas de Contabilidade Apli-
cadas ao Setor Público. A Coordenadoria de Controle Ex-

terno do TCE vai fiscalizar o cumprimento dessas normas
nas prestações de contas de 2016.

Alerta de responsabilização

Consórcio do Sertão de Itaparica
A Primeira Câmara homologou quinta passada (26) Medida Cautelar
do conselheiro Ranilson Ramos determinando a suspensão do pro-
cesso licitatório nº 05/2016, do Consórcio dos Municípios do Sertão
de Itaparica e do Moxotó (Comsim), cujo objeto era a contratação de
uma Organização Social para gerenciar o sistema de saúde dos con-
sorciados. O custo anual previsto é de R$ 17 milhões. O TCE identi-
ficou diversas irregularidades no edital, entre elas a possibilidade
de se fazer pagamento antecipado das despesas. 

Auditoria nas escolas públicas
O TCE indeferiu recurso do

prefeito de Belém do São Fran-
cisco, Gustavo Caribé, contra
o acórdão 1.320/2015 que
julgou irregular uma audito-
ria especial realizada pela
Inspetoria de Petrolina para
avaliar as condições de en-
sino no município. O TCE en-

tendeu que o recurso não apresentou subsídios para elidir as
"graves infrações" no setor educacional em 2014, quando o re-
corrente já cumpria o seu 4º ano de mandato, entre elas escolas
funcionando em casas de taipa, sem água, sem esgoto e sem
energia elétrica.

Combate à corrupção
O TCE sediará dias 2 e 3 de junho próxi-
mo o II Encontro nacional sobre coope-
ração para prevenção e combate à cor-
rupção. O evento será patrocinado pelo
Fórum Pernambucano de Combate à

Corrupção - FOCCO/PE. Serão palestran-
tes, entre outros, o presidente da Atricon, conselheiro Valdecir Pas-
coal (TCE-PE) e o procurador do Ministério Público de Contas, Cris-
tiano da Paixão Pimentel.

Cursos da Escola de Contas

No próximo mês de junho, a Escola de Contas oferecerá oito cur-
sos presenciais e dois a distância. Os presenciais serão sobre Au-
ditoria Operacional e de Desempenho, Projetos de aterros sanitá-
rios, Remuneração de vereadores, Gestão estratégica de pessoas
na administração pública, Google docs (Ead), Elaboração e gestão
de contratos administrativos, Aprimoramento da gestão de trans-
parência nos municípios, Contabilidade pública, Google planilhas
e Relações interpessoais. Os interessados poderão se inscrever
pelo site da Escola. 

Comunicação corporativa
O TCE enviou dois representantes para participar em São Paulo, de
17 a 19 deste mês de maio, do 19º Congresso Brasileiro de Comu-
nicação Corporativa. O impacto das novas mídias no ambiente das
corporações dominou os três dias do Congresso, que teve nove
palestras temáticas, nove mesas de debate e quatro conferências,
sendo duas delas internacionais. Além do ministro do TCU, Augus-
to Nardes, palestraram no evento representantes da área de co-
municação da Chevrolet, TAM, Banco Itaú, Banco do Brasil, Wolks-
wagen, General Eletric, Camargo Correia, Editora Abril, Unilever,
Siemens, Gerdal, Uber e O Boticário.

Convite de posse
O novo desem-

bargador do TRT
da 6ª Região, Car-
los Eduardo Pu-

gliesi (3º da E
para a D), esteve
no TCE na última

terça-feira (24)
para convidar o
presidente Car-
los Porto (2º da E
para a D) e de-
mais conselhei-

ros para a sua posse solene, no Paço Alfândega, no dia 7 de junho
próximo. Pugliesi, nomeado pelo Quinto Constitucional da OAB-PE,
foi recebido na presidência pelo próprio Carlos Porto e os conse-
lheiros João Campos (E) e Marcos Loreto (D).
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