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À educação o que é dela
O TCE e o Ministério Público de Contas expediram uma recomen-
dação conjunta aos 184 prefeitos pernambucanos sobre apli-
cação dos recursos do Fundef/Fundeb decorrentes de comple-
mentação feita pela União. Ainda que essa complementação te-
nha sido resultado de sentença judicial, diz a recomendação, es-
ses recursos deverão ser aplicados exclusivamente na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino.

Descumprimento da LRF
Levantamento feito pelo TCE no último quadrimestre de 2017
constatou que naquele período 141 das 184 prefeituras pernam-

bucanas não cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal no que
toca à despesa com pessoal. A LRF permite que se gaste com a fo-
lha até 54% da receita corrente líquida. Apenas 29 municípios fi-
caram entre o "limite alerta" e o "limite prudencial", ao passo que
só 12 (6%) ficaram abaixo do índice máximo permitido.

Termo de Ajuste de Gestão

A prefeita de Glória do Goitá, Adria-
na Dornelas Câmara Paes, assinou
com o TCE um Termo de Ajuste de
Gestão comprometendo-se a rea-
lizar licitação no prazo de 60 dias
para regularizar a compra de com-

bustíveis pelo município. O TAG
foi assinado no gabinete do con-
selheiro Ranilson Ramos(C).

Multa por descumprimento

Controle preventivo 
Análise prévia realizada pelo TCE num edital de licitação da Pre-
feitura de Caetés gerou uma economia de R$ 300 mil para o
município. A Prefeitura queria realizar uma Tomada de Preços vi-
sando à recuperação de eventuais créditos de ISS supostamente
devidos ao município. O TCE interveio dizendo que lançamento
de crédito tributário é competência exclusiva de servidores de
carreira específica da administração tributária.

Contas são da nossa conta 

Aconteceu em Brasília no último mês de maio (dias 24 e 25) a ce-
lebração do centenário de criação do cargo de ministro substituto
do Tribunal de Contas da União. O TCE foi representado no evento
pelos conselheiros substitutos Marcos Nóbrega, Marcos Flávio,
Luiz Arcoverde Filho e Carlos Pimentel. Na ocasião foi lançada a
campanha, de âmbito nacional, intitulada "Contas públicas são da
nossa conta".

Posse de novos servidores

O
presidente do TCE, Marcos Loreto(C), empossou na

última terça-feira (5) 32 servidores aprovados no últi-
mo concurso público realizado pela instituição em dezem-

bro do ano passado. Mais de 15 mil candidatos se inscre-
veram e não houve nenhuma contestação judicial.  Os ser-
vidores vão reforçar a equipe de fiscalização, contribuindo
para o combate à corrupção no Estado, uma das diretrizes
da gestão do presidente Loreto.
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O TCE aplicou uma multa de R$ 40.037,50 ao diretor-presidente da
CPRH, Eduardo Elvino Sales de Lima, por descumprimento de reco-
mendações feitas numa auditoria operacional que investigou pro-
cessos de licenciamento e fiscalização de resíduos sólidos produ-
zidos por municípios. Este processo foi julgado na Primeira Câmara.

O TCE encerrou no último

dia 5 a coleta de dados
que irão compor o Índice

de Efetividade da Gestão
Municipal. A Resolução TC
nº 18/2017 obriga os mu-
nicípios pernambucanos a
prestar informações ao
Tribunal sobre gastos nas áreas de educação, saúde, planejamen-
to, meio ambiente, tecnologia da informação, etc. Dos 184 muni-
cípios, 159 (86%) responderam aos sete questionários enviados
pelo Tribunal e 23 iniciaram a coleta dos dados, mas não chega-
ram a enviá-los. Quem não cumpriu o prazo ou forneceu dados in-
consistentes está sujeito à aplicação de multa. A divulgação do ín-
dice será feita no IV Congresso Internacional de Controle de Polí-
ticas Públicas, que acontece em outubro em Fortaleza.

Índice de efetividade da gestão
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