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OO
presidente do TCE,
conselheiro Carlos

Porto, iniciará no próxi-
mo dia 20 um novo ro-

teiro de visitas às Ins-

petorias Regionais do
interior. A primeira a ser
visitada será a de Pal-

mares, que tem jurisdi-
ção sobre os municí-
pios da Mata Sul. No dia
21 será a vez de Bezer-

ros, no dia 27 a de Su-
rubim e no dia 31 a de
Petrolina. No dia 3/11 o presidente estará em Arcoverde,
no dia 4 em Garanhuns e no dia 7 nas Inspetorias Me-
tropolitanas Norte e Sul.

Nova visita às Inspetorias

Manual de transição de mandato

Seguindo recomenda-
ções do TCE, dezenas de
prefeitos eleitos no pri-
meiro turno já estão se-
guindo rigorosamente
as regras de transição
de mandato estabeleci-

das na Lei Complemen-
tar Estadual n° 260/2014. Esta Lei assegura ao prefeito eleito o di-
reito de instituir uma comissão de transição, cujo coordenador re-
quisitará ao atual prefeito documentos e informações sobre a ad-
ministração pública municipal.

Obrigações do atual prefeito
Cabe ao prefeito em final de mandato constituir também uma co-
missão com pelo menos um representante das seguintes áreas:
Controle interno, Finanças, Administração e Previdências (nos mu-
nicípios onde houver regime próprio).

Documentos a serem fornecidos

O atual prefeito deverá fornecer à comissão de transição do pre-
feito eleito, em até 15 dias após a solicitação, os seguintes docu-
mentos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), saldos bancários, restos a pa-
gar fazendo a distinção entre empenhos liquidados, processados
e não processados; dívida interna, operações de crédito por an-
tecipação de receita, cópia de contratos de obras, termos de ajuste
de conduta, relação dos bens móveis e imóveis que compõem o
patrimônio do Poder Executivo, relação dos servidores e o regime
jurídico a que pertencem, cópia dos relatórios de gestão fiscal, re-
lação dos precatórios e a situação atuarial e patrimonial do órgão
previdenciário, caso o município tenha regime próprio. 

Operação Itakatu

Representantes do TCE, do Ministério Púbico Estadual e da Polícia
Civil convocaram a imprensa no último dia 6 para revelar detalhes
da “Operação Itakatu” que investiga fraudes em licitações na Prefei-
tura de Itamaracá. A investigação foi iniciada pela Inspetoria Me-
tropolitana Norte e posteriormente aprofundada pelo Grupo de
Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do
Ministério Público Estadual. O procurador geral do Ministério Pú-
blico de Contas, Cristiano Pimentel, representou o TCE na entrevista.

Concurso público de Manari

Processo licitatório instaurado pela Prefeitura de Manari em 2010
visando à contratação de empresa especializada para realização de
concurso público para o preenchimento de diversos cargos na ad-
ministração pública municipal foi julgado irregular pela Segunda
Câmara do TCE. Auditores do órgão encontraram indícios de
“conluio” entre as três empresas que participaram do certame: Se-
ta, MGF e Ateplan. Elas foram consideradas inidôneas e inabilitadas
para contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos.

Outubro Rosa

Uma palestra da
onco log i s t a
Cristiana Tava-

res (Hospital Os-
valdo Cruz) mar-
cou o lançamen-
to no TCE da cam-

panha “Outubro
rosa” visando à

prevenção do
câncer de mama. A campanha é
coordenada pela Divisão de
Acompanhamento e Desenvol-
vimento de Pessoas e sua fina-

lidade é sensi-

bilizar as servi-

doras do órgão
a se submete-

rem regularmen-

te ao exame pre-
ventivo. Uma

campanha pa-
ralela foi defla-

grada pelos ser-
vidores para a doação de len-
ços destinados às pacientes de
hospitais públicos ora em trata-
mento contra a doença.

Medida Cautelar para Suape
A Segunda Câmara referen-
dou uma Medida Cautelar ex-

pedida pelo conselheiro Dir-
ceu Rodolfo determinando

aos gestores da Empresa Sua-
pe que suspendam, até se-
gunda ordem, a execução de
um contrato celebrado com a empresa Infinito Engenharia Ltda
para elaboração do projeto de reconstituição e prolongamento do
molhe do Porto. A Cautelar foi requerida pelo NEG (Núcleo de En-
genharia) e acatada pelo conselheiro Dirceu Rodolfo.  
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