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Pedido de explicação

Visita do FOCCO-PE

O
presidente Marcos Loreto recebeu, na última quinta-
feira (01), a visita dos representantes do Fórum

Permanente de Combate à Corrupção em Pernambuco –
FOCCO-PE, que reúne instituições como Tribunal de Contas
da União, do Estado, Ministério Público, Polícia Federal, entre
outras. Eles falaram sobre os planos de trabalho para o ano
de 2018 e reforçaram a importância da parceria com o TCE
nas ações de combate à corrupção.

A nova procuradora geral do Ministério Público de Contas,
Germana Laureano, pediu explicações ao presidente da Câmara
de Vereadores do Recife, Eduardo Marques, sobre a Lei
Municipal nº 18.457/18, que instituiu uma “gratificação de
incentivo” para servidores postos à disposição da Casa e não
ocupantes de cargos comissionados. O MPCO deseja saber se
houve concordância do Reciprev (fundo próprio de previdência
dos servidores da prefeitura do Recife), vez que a gratificação
passaria a contar para efeito de aposentadoria, desde que esses
servidores tenham contribuído para o fundo próprio, pelo
período mínimo de cinco anos.

Lei da Ficha Limpa
O conselheiro Dirceu Rodolfo e os advogados José Paulo Ca-
valcanti Filho e Humberto Vieira de Melo participaram de um
debate na Rádio Jornal sobre a “Lei da Ficha Limpa”, que impede a
participação no jogo político de pessoas que tenham sido
condenadas por órgão colegiado. O conselheiro, que é também
vice-presidente do TCE, disse que em todos os países do mundo,
sem exceção, condenados em segunda instância começam
imediatamente a cumprir a pena. Uma das exceções era o Brasil,
que passou também a adotar essa prática após o STF mudar o seu
entendimento sobre esta matéria.

Gastos com carnaval

O Fórum de Combate à Corrupção de Pernambuco (FOCCO/PE)
solidarizou-se com o TCE e o Ministério Público de Contas pela
recomendação feita aos prefeitos de Pernambuco no sentido
de evitar gastos com o carnaval, caso estejam com a folha
pessoal em atraso.

Denúncia pela Ouvidoria
O TCE enviou alerta a todos os prefeitos para que evitem
despesas com festas de carnaval se estiverem com salários
atrasados. A população pode ser parceira nesta fiscalização.
Basta encaminhar as denúncias para Ouvidoria, pelo telefone
0800 081 1027 ou email ouvidoria@tce.pe.gov.br. 

Acordo de cooperação

A Escola de Contas Públicas do TCE e a Associação Municipalista
de Pernambuco vão celebrar um acordo de cooperação técnica
para a oferta de cursos de capacitação a gestores públicos
municipais. O acerto foi feito entre o diretor da Escola, Ranilson
Ramos, e o presidente da Amupe, José Patriota. 

Cancelamento de sessão

O TCE informa aos seus jurisdicionados que na próxima quarta-
feira (07) não haverá sessão do Pleno. Os processos serão
oportunamente recolocados em pauta.

Pedido de informações

A conselheira Teresa Duere enviou ofício ao DER (Departamento
de Estradas e Rodagem) pedindo informações sobre o anda-
mento das obras de recuperação da ponte Getúlio Vargas, que
liga o município de Itapissuma a Itamaracá. Ela alega que essa
obra deveria ter sido entregue no mês passado e que o DER adiou
o prazo para o próximo mês de junho sem qualquer explicação.
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