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O presidente Marcos Loreto deixa claro na recomendação que o TCE

não é contra a realização das festas, desde que a prefeitura esteja em

dia com as suas obrigações. "Nada impede que os municípios que

dispõem de cotas de patrocínios particulares ou recursos provenientes

de convênios, promovam seus eventos", disse ele.

A prioridade

O TCE, o Ministério Público de Contas e o Ministério Público do

Estado expediram uma recomendação conjunta aos prefeitos de

Pernambuco no sentido de que evitem a realização de festas juninas

se estiverem com a folha de pessoal em atraso. O Tribunal tem re-

cebido denúncias de municípios que, mesmo sem pagar os salários

dos servidores, já anunciam a contratação de shows para o São João

e São Pedro, muitas vezes por preços exorbitantes.

Primeiro a folha de pessoal

Análise prévia

Já estão abertas na Escola de Contas as inscrições para o curso sobre

atos de improbidade administrativa que será ministrado pelo professor

José Gustavo Moraes de Almeida. Segundo o conselheiro e diretor da

Escola, Ranilson Ramos, o curso se destina a servidores públicos e

focará, basicamente, a Lei de Improbidade, a Lei da Ficha Limpa e a

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Lei de Improbidade

O TCE publicou no último dia 30, no seu

Diário Oficial eletrônico, a lista de 41 novos

servidores, aprovados no concurso público de

2017, nomeados pelo presidente Marcos Lo-

reto para tomarem posse no próximo dia 27.

A área de fiscalização será reforçada pela no-

meação de 22 auditores de controle externo.

Concurso público

As penalidades

De acordo com a procuradora-geral do MPCO, Germana Laurea-

no, eventual descumprimento desta recomendação pode resultar

em rejeição de contas, aplicação de multa, pedido de inelegibili-

dade com base na Lei da Ficha Limpa e até processo por impro-

bidade administrativa.

Votos de Aplauso

A procuradora geral do Ministério Público de Contas, Germana Lau-

reano, foi homenageada com votos de aplausos na Assembleia Legis-

lativa de Pernambuco e na Câmara Municipal do Recife. As home-

nagens se deram por ocasião de sua posse na Diretoria Executiva do

Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas (CNPGC) em

cerimônia realizada em Brasília, no dia 19 de março passado.

Análise feita pelo TCE num Pregão Presencial da prefeitura de Tacaratu

resultou numa economia de R$ 495.860,35 para os cofres do município.

O certame tinha por objeto a contratação de uma empresa de consultoria

para tentar recuperar, judicialmente, eventuais valores sonegados por

grandes contribuintes do setor de obras, bancário, telefonia móvel e

cartórios.

Aula de controle

Estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Joaquim

Nabuco estiveram no TCE para assistir à sessão da Primeira Câmara e

uma palestra ministrada na Escola de Contas. O conselheiro Valdecir

Pascoal deu as boas vindas aos estudantes, ressaltando a importância de

eles conhecerem, na prática, como funciona o Tribunal no exercício do

controle externo.

O TCE realiza de amanhã

a quinta-feira  a "Semana

de Inovação" que será mar-

cada por palestras, ofi-

cinas, workshops e apre-

sentação de "cases" de su-

cesso sobre inovação no

serviço público. O evento

será realizado em parceria

com o Porto Digital e terá

também a participação de representantes do TCU, Escola Nacional de

Administração Pública e Ministério Público Estadual.

Semana da Inovação
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