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Organizações Sociais da área de saúde

Portal “Tome Conta” faz sucesso na OCDE

O
Portal “Tome Conta”, do TCE, que disponibiliza
informações sobre a execução orçamentária e

financeira dos 184 municípios pernambucanos, foi
apresentado pelo conselheiro substituto Marcos Nóbrega
em reunião da OCDE (Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) que se realizou em Paris,
na semana passada. Representantes de vários países
manifestaram interesse em conhecer mais detalhes do

Portal, apontado como exemplo de “boa prática” do
exercício de controle externo. Nóbrega também fez
palestra sobre Parcerias Público-Privadas em São
Petersburgo (Rússia) e sobre a Operação “Comunheiro II”
na Universidade do Cazaquistão. 

Próxima quarta-feira, dia 25, o TCE enviará representante
para participar no auditório da Procuradoria da República, no
Recife, de uma audiência pública sobre “Organizações
Sociais da área de saúde em Pernambuco e o dever legal de
implantação de portais da transparência”. O evento será
coordenado pela procuradora da República Regina Pontes
Lopes e terá também a participação de um representante do
Ministério Público de Contas. Está em andamento no TCE

uma auditoria especial para analisar o desempenho dessas
entidades e os repasses que são feitos pelo SUS para as
unidades públicas de saúde em Pernambuco.

Cautelares de São Lourenço (I)
O TCE instaurou duas Auditorias Especiais para fiscalizar a
gestão de São Lourenço da Mata, cujo prefeito, Bruno Pereira,
encontra-se afastado por decisão judicial. Em paralelo, o
conselheiro Dirceu Rodolfo expediu três Medidas Cautelares
determinando ao prefeito interino, Gabriel Neto, a suspensão
de pagamento às empresas que faziam a coleta do lixo e o
transporte escolar, bem como a duas clínicas que prestavam
serviços médicos à prefeitura. Os contratos contêm fortes
indícios de irregularidades. 

Cautelares de São Lourenço (II)
Relator das contas de São Lourenço do presente exercício
(2017), Dirceu Rodolfo recomendou de imediato ao prefeito
interino a contratação, em caráter emergencial, de empresas
especializadas para realizar a coleta do lixo e o transporte
escolar, a fim de que a população não fosse prejudicada. E sua
recomendação foi prontamente cumprida.

13º salário de vereador

O TCE voltou a ser questionado pela Câmara Municipal de Santa
Maria da Boa Vista sobre se é legal o pagamento do 13º salário
e o adicional de férias (1/3) a vereadores. A consulta, que teve
como relator o conselheiro Ranilson Ramos, foi respondida nos
seguintes termos: o 13º pode ser pago, desde que previsto em
Resolução/Lei Municipal, observando-se o princípio da
anterioridade e os limites remuneratórios previstos na
Constituição. E o seu pagamento, assim como o abono de férias,
deve entrar no cálculo da despesa de pessoal para fins do limite
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A caminho do cinquentenário
No último domingo, dia 15, o Tribunal de Contas de Pernambuco
completou 49 anos de existência. Ele foi composto inicialmente
por cinco “ministros” (hoje conselheiros), a saber: Orlando
Moraes (presidente), Luiz Fernando Guedes Pereira, Jarbas
Maranhão, Fábio Corrêa e Sebastião Ignácio Oliveira Neto. Em
1969 foram criadas mais duas vagas e os escolhidos para ocupá-
las foram Ruy Lins de Albuquerque e Suetone Alencar.  

Índice de Convergência Contábil
O Índice de Convergência e Consistência Contábil dos 184
municípios pernambucanos está disponível para consulta, no
seguinte endereço eletrônico: tce.pe.gov.br/iccpe2017. Em

relação ao índice do ano passado, 57,6% dos municípios
melhoraram suas notas, graças ao trabalho de orientação
feito pelo TCE, e 16,8% diminuíram. Observar o cumpri-
mento das novas regras de contabilidade aplicadas ao setor
público é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional e
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cidadania pernambucana
A Assembleia Legislativa vai outorgar no próximo dia 25, às
18h, o título de “cidadão pernambucano” a Cristiano da
Paixão Pimentel, procurador geral do Ministério Público de
Contas. No último dia 3, o procurador recebeu o título de
“cidadão caruaruense” e a medalha Amaro Lira e César, mais
alta comenda da Câmara Municipal. 

Presidente em exercício

Em razão das férias

do presidente Carlos
Porto, o conselheiro
Marcos Loreto res-

ponderá pela pre-
sidência do TCE até 6

de novembro próxi-
mo. Loreto é o atual

vice e assumirá a

presidência em ja-
neiro próximo.
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