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Empossada no dia 02 de janeiro de 
2019, pelo governador Paulo Câmara, Érika 
Gomes Lacet é a primeira mulher a ocupar 
a função de secretária da Controladoria-
Geral do Estado (SCGE). A solenidade de 
transmissão do cargo ocorreu o dia 07 
de janeiro, no auditório da SCGE, sendo 
bastante prestigiada. Ela ocupa o posto de 
secretária, em substituição a Ruy Bezerra.

Em seu discurso, Érika Lacet, que 
também é a nova ouvidora-geral do 
Estado, destacou sentir-se lisonjeada 
com a oportunidade de comandar a 
Controladoria. Já o ex-secretário Ruy 
Bezerra enfatizou, ao se despedir do 
cargo, ter sido uma experiência intensa, de 
muito trabalho, de muita dedicação, mas, 
principalmente, de muito aprendizado.

PERFIL – Érika Gomes Lacet é 
servidora de carreira da Procuradoria-
Geral do Estado (PGE), desde 2005. 

Em 2008, assumiu a Chefia Adjunta da 
Procuradoria da Fazenda, permanecendo 
no cargo até o final de 2013. Ainda na 
PGE, ela assumiu a Gerência Jurídica 
da Secretaria das Cidades, em 2014, e 
a Secretaria-Geral da PGE, em 2015. É 
formada em Direito pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE); tem pós-
graduação em Direito Tributário, também 
pela UFPE; e MBA em Gestão de Projetos, 
pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV).

EditorialTrecho do discurso de posse

As inúmeras atividades da SCGE e toda a sua 
estrutura de serviços, devidamente registradas 
em um informativo eletrônico mensal. Esta é a 
proposta do Informe SCGE que, em sua edição de 
estreia, resgata momentos marcantes do primeiro 
mês da nova gestão. E foram muitos. Tivemos 
posse da secretária, transmissão de cargo, um ano 
da Lei Anticorrupção, consolidação de parcerias 
com outros órgãos, certificação do Qualigasto e o 
aniversário da Controladoria.

E este é só o começo de um projeto que, 
além de preservar a memória desta conceituada 
instituição, tem o propósito também de integrar 
ainda mais os nossos colaboradores. A cada nova 
edição do Informe SCGE, os espaços editoriais 
irão surgindo. Agenda de eventos, programação 
de cursos e o perfil do servidor SCGE são algumas 
das abordagens previstas. Neste processo 
de estruturação do nosso Informe SCGE, 
sua colaboração é essencial. Aguardamos as 
sugestões. Boa leitura!

“Por tudo o que a 
SCGE representa, sei da 
responsabilidade que é estar à 
frente desta pasta, que já esteve 
sob o comando de Ricardo 
Dantas, Djalmo Leão, Rodrigo 
Amaro e Ruy Bezerra. Todos 
contribuíram para consolidar o 
controle interno no Estado. Para 
mim, é uma honra fazer parte 
deste time, poder contribuir 
para o fortalecimento desse 
importante instrumento para 
a gestão e para a sociedade 
pernambucana. O dever nos 
chama! Vamos continuar 
ajudando o Estado de Pernambuco a atravessar esta crise 
´de pé’, com responsabilidade, gerando desenvolvimento, 
contribuindo com a gestão pública e melhorando a vida da 
população. É o meu compromisso! É o nosso compromisso!”. 

Érika Lacet (Recife, 07 de janeiro de 2019)

Érika Lacet assume a Controladoria-Geral do Estado
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Visando promover uma maior 
interação de trabalho em prol 
do fortalecimento das ações de 
prevenção e repressão no combate 
à corrupção, a secretária da SCGE e 
ouvidora-geral, Érika Lacet, e o chefe 
da Polícia Civil (PC) de Pernambuco, 
Joselito Kehrle do Amaral, estiveram 
reunidos no dia 17 de janeiro. A 
proposta é colocar em prática o 
convênio de cooperação técnica 
assinado no final de 2018, entre os 
dois órgãos, que prevê um regime 
de mútua colaboração para o 
compartilhamento de sistemas, 
processos, práticas, produtos e 
metodologias.

No encontro, que ocorreu na 
sede da PC, no bairro da Boa Vista, 
foi apresentada toda a estrutura da 
SCGE, destacando, principalmente, 
as atividades de auditoria, incluindo 
as áreas de atuação e metodologia; 

e do Observatório da Despesa 
Pública (ODP). A aplicação da Lei de 
Anticorrupção foi outro tema da 
reunião.

Como ato efetivo do encontro, 
a Polícia Civil indicou uma delegada 
para compor a comissão do Processo 
Administrativo de Responsabilização 
(PAR), que está em andamento, e que 
possui como integrantes, servidores 
da SCGE e da Procuradoria-Geral do 

Estado (PGE). Outra deliberação foi 
criar um grupo de trabalho, como 
forma de agilizar as atividades e a troca 
de informações entre os integrantes 

da SCGE e PC. Haverá, ainda, oficinas 
para a troca de experiências técnicas 
de investigação dos dois órgãos.

Ta m b é m  p a r t i c i p a ra m 
da reunião Caio Mulatinho, 
Filipe Castro, Hugo Santiago, 
Thayse Azevedo e Renato Cirne, 
respectivamente, secretário 
executivo, diretor de Correição, 
diretor de Auditoria, diretora de 
Controladoria e assessor técnico 
da SCGE; além da delegada Sylvana 

Lellis, gestora do Departamento 
de Repressão à Corrupção e ao 
Crime Organizado (DRACO), toda 
equipe de inteligência do DRACO e 
representantes do Laboratório de 
Lavagem de Dinheiro.

Lei Anticorrupção de Pernambuco completa um ano

Encontro semanais reúnem integrantes do CDG

Criada para combater de forma mais efetiva possíveis atos lesivos praticados por empresas, evitando fraudes em licitações 
e contratos, a Lei Estadual 16.309/18, mais conhecida como Lei  Anticorrupção, completou um ano no dia 08 de janeiro. A partir 
desta legislação, a SCGE passou a ter competência para instaurar e/ou avocar os Processos Administrativos de Responsabilização 
(PAR) para apuração de atos ilícitos praticados por empresas no âmbito do Poder Executivo Estadual, aplicando, sempre que 
necessário, as devidas penalidades.

 A entrada em vigor da Lei Anticorrupção também complementou algumas matérias até então não abordadas pela Lei 
Federal 12.846/13, como o código de ética dos agentes públicos. Para fortalecer ainda mais a política de combate à corrupção, 
no final de 2018 o governador Paulo Câmara assinou cinco decretos regulamentando aspectos da Lei Estadual Anticorrupção, 
de ética e Governança na Administração Pública. Além dos avanços na regulamentação da lei, já houve a instauração do primeiro 
PAR, cuja comissão processante é composta por servidores da SCGE e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Como forma de dinamizar ainda mais o 
trabalho realizado pela SCGE, a partir deste 
ano, as reuniões do Comitê Deliberativo 
de Gestão (CDG) passam a ser semanais. O 
primeiro encontro dos gestores da Secretaria 
foi realizado no dia 14 de janeiro. Outros 
aconteceram nos dias 21 e 28 de janeiro.

Nas reuniões, conduzidas pela 
secretária e ouvidora-geral do Estado, 
Érika Lacet, as discussões giram em torno 
dos temas de interesse externo e interno, a 
exemplo de acordos de cooperação técnica 

com outros órgãos e planejamento estratégico de ações da própria 
SCGE. O CDG é formado pela secretária, secretário executivo, diretores, 
gerentes e instâncias de staff do gabinete (AST, AECI, ASC, CGAB e GAJ).

Combate à corrupção ganha reforço
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Acordos de cooperação técnica que visam 
a melhor eficácia, eficiência e efetividade dos 
Controles Internos acabam de ser firmados entre a 
SCGE e a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), por 
meio da Controladoria-Geral do Município (CGM) e 
da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Os convênios foram assinados no dia 28 de janeiro, 
pela secretária da SCGE e ouvidora-geral do Estado, 
Érika Lacet, e o controlador-geral e procurador-geral da 
cidade do Recife, Rafael Figueiredo Bezerra. O secretário 
executivo da SCGE, Caio Mulatinho, também esteve 
presente no ato de assinatura dos acordos.

O aperfeiçoamento do Controle Interno das 
instituições do poder executivo Estadual e Municipal se 
dará com a mútua cooperação para o compartilhamento 
de sistemas, processos, práticas, produtos e 
metodologias, em meio físico e/ou digital. Com 
vigência de cinco anos, cada convênio prevê, ainda, o 

planejamento 
e a execução 
de atividades 
c o n j u n t a s , 
com vistas ao 
fortalecimento 
e a interação 
dos integrantes 
d o s  ó r g ã o s 
envolvidos.

União que faz a diferença

Acordo de cooperação 
com o TCE entra em operação

Um modelo de gestão integrada, onde o fluxo de informações e atividades acontece de forma dinâmica, dando maior 
eficiência e celeridade aos resultados. Esta é a diretriz do trabalho realizado pelas equipes que compõem cada uma das 
diretorias da SCGE e de suas respectivas coordenadorias e unidades.

Nova gestão, com unificação de ações que ressaltam e fortalecem o comprometimento de todos. O primeiro Informe 
SCGE apresenta o modo como a instituição está interligada, seu organograma macro. Mas, a partir das próximas edições, o 
informativo trará matérias destacando as peculiaridades de cada departamento.

Iniciativas conjuntas para a melhor condução dos 
controles interno e externo de Pernambuco foram 
discutidas no dia 31 de janeiro, entre a secretária da SCGE 
e ouvidora-geral, Érika Lacet, e o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PE), conselheiro Marcos Loreto.

Realizada no prédio-sede do TCE-PE, no bairro da Boa 
Vista, a reunião contou também com a participação do 
secretário executivo da SCGE, Caio Mulatinho. Cessão de 
sistemas; compartilhamento de dados e informações; 
alinhamento de procedimentos e formas de atuação; 
intercâmbio de metodologias; e capacitação de servidores 
foram os temas tratados no encontro.

SCGE fecha parceria com PCR

Assessoria de Comunicação
Juliana Andrade

Secretário da Controladoria-Geral do Estado
Érika Lacet

Gerência de 
Assuntos Jurídicos

Bianca Rosa

Assessoria Especial
de Controle Interno 

Daniela Gonzaga

Secretário Executivo da 
Controladoria-Geral do Estado

Caio Mulatinho

Comissão 
Permanente de Licitação

Isais Isindro

Secretária do Gabinete
Andreia Gerra

Chefia de Gabinete
Daniel Penaforte

Assessoria Técnica
Renato Cirne

Assistente de Comunicação
Jaranduy Reis

Diretoria da 
Ouvidoria-Geral 

do Estado
Zelia Correia

Diretoria de 
Correição

Felipe Castro

Diretoria de 
Auditoria

Hugo Santiago

Diretoria de 
Tecnologia

de Informação
 do Controle 

Interno
Raquel Nunes

Diretoria de 
Controladoria II
Elisangela Lobo

Diretoria de 
Controladoria III

Thais Oliveira

Diretoria de 
Planejamento 

e Gestão
Elisa Andrade 

Diretoria de 
Controladoria I
Thayse Galvão



�������  ������ �� ���������� �� �������������-����� �� ������ �� ���������� - ��� I - �º 01 - ���/19

�������  ������ �� ���������� �� �������������-����� �� ������ �� ���������� - ��� I - �º 01 - ���/19

Qualigasto gera boas práticas no Hospital dos Servidores

Referência nacional: Controladoria chega aos 12 anos de atividades

A SCGE, por meio de seu Plano 
de Promoção da Qualidade do Gasto 
(Qual igasto) ,  reg istra  resu l tados 
positivos na gestão do Hospital dos 
Servidores (HS) do Estado, ligada ao 
Instituto de Recursos Humanos (IRH) 
de Pernambuco. No dia 25 de janeiro, 
os gestores da unidade hospitalar 
reconheceram as ações de boa prática no 
recolhimento dos resíduos biológicos.

No HS, os setores que apresentaram 
melhorias nos controles propostos 
pela SCGE foram os de Quimioterapia, 
Oncologia, Central de Material, Desinfecção, 
Bloquinho (espaço para pequenas cirurgias), 
Hemodiálise, Fisioterapia, Endoscopia e 
Agência Transfusional (banco de sangue). 
A segregação correta de resíduos rendeu 
certificados aos representantes destas áreas.

No encontro que marcou a entrega dos 
certificados, a diretora de Controladoria 
(DCON II) da SCGE, Elisângela Lobo, fez 
uma breve apresentação do programa. Ela 

destacou que o descarte correto 
dos resíduos é um dos três focos 
do Qualigasto na área da saúde. 
Os outros dois são lavanderia e 
alimentação hospitalar.

Presente na programação, 
o diretor-geral do HS, Cláudio 
Duarte,  enfat izou que o 
Qualigasto é um programa 
exitoso que se reverte em 

bons resultados.  Também 
participaram do encontro, 
Vera Barros, Kirlla Coimbra e 
Tiago Fonseca, que atuam no 
DCON II/SCGE; além de Fátima 
Lopes e Cláudia Escobar, 
respect ivamente,  gestora 
administrativa e gerente de 
risco/qualidade do Hospital.

Criada pela lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007, a Se-
cretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) comemo-
ra 12 anos de atividades. Pelo uso de ferramentas pionei-
ras que dão maior visibilidade às ações de Governo junto 
à sociedade, a exemplo do Portal da Transparência, a SCGE 
tornou-se, ao longo deste período, referência para outros 
órgãos de controle no País. Para celebrar a data, no dia 21 
de janeiro foi realizado um café da manhã, com a participa-
ção de todos os servidores da Casa. 

A criação da SCGE na estrutura do Governo do Estado 
está relacionada à modernização da gestão pública im-
plantada em Pernambuco a partir de 2007, na gestão do 
então governador Eduardo Campos. Na administração do 
governador Paulo Câmara, a Secretaria tem trabalhado 
no lançamento e no aprimoramento de ferramentas que 
permitam o controle cada vez mais eficaz do uso dos re-
cursos públicos, a transparência da gestão e, consequen-
temente, a confiança da sociedade.

Ainda hoje a SCGE é uma instituição sólida e respeitável, 
graças ao empenho de gestores determinados e comprome-
tidos. “Graças também e, principalmente, ao compromisso 
de cada colaborador, que sob a condução dos secretários que 
me antecederam - Ruy Bezerra, Rodrigo Amaro, Djalmo Leão e 
Ricardo Dantas -, tornou a SCGE uma referência nacional para 
outros órgãos de controle interno”, enfatiza a secretária e ouvi-
dora-geral do Estado, Érika Lacet.
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