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Gestão de resíduos sólidos

O presidente do TCE, Carlos
Porto e a reitora da UFRPE, Ma-
ria José de Sena, assinaram um
convênio que tem como objeto
a implantação de um Plano de
Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos nas dependências do
Tribunal. Durante a vigência do
convênio, que tem duração de
12 meses, estudantes da Uni-
versidade irão analisar a pro-

dução de resíduos sólidos no
TCE e elaborar um diagnóstico.

Convergência e consistência contábil
Entre 12 e 15 deste mês de junho, a Escola de Contas vai oferecer o
curso “Análise de Convergência e Consistência Contábil dos Muni-
cípios”, cuja finalidade é a capacitação dos gestores públicos muni-
cipais. Com base nas prestações de contas dos municípios, o TCE vai
elaborar o “ranking” das prefeituras que estão seguindo correta-
mente as novas regras de contabilidade aplicadas ao setor público.

Canal com a sociedade

Os servidores Eduardo Neves e Antonio Peixoto, da equipe da Ou-
vidoria do TCE, participaram de uma oficina na Faculdade de
Direito do Colégio Damas sobre a aproximação do cidadão com os
órgãos de controle. Eles explicaram aos estudantes como se pode
acionar a Ouvidoria para denunciar desvio de recursos públicos, e
também acessar o portal “Tome Conta” onde estão disponibiliza-
das informações sobre todos os municípios de Pernambuco.

Competitividade e economicidade
Análise feita pelo TCE num processo licitatório da URB Recife re-
sultou numa economia para a prefeitura de R$ 1,6 milhão. A lici-
tação tinha como objeto a contratação de serviços de engenharia
para pavimentação da Avenida Beira Rio entre as pontes da Torre
e da Capunga. O TCE entendeu de que o orçamento estava “su-
perdimensionado” e sugeriu à direção da URB a republicação do
edital, respeitando-se os princípios da competitividade e eco-
nomicidade. Novo edital foi publicado e o valor da licitação caiu
de R$ 30.016.103,90 para R$ 28.375.410,87.

TCEndo Cidadania em Tacaimbó

A primeira edição de 2017 do fórum “TCEndo Cidadania” se reali-
zou em Tacaimbó no dia 25 de maio passado. O evento teve como
palestrantes a coordenadora do programa Ana Alaíde Pinheiro, a
diretora do DCM (Departamento de Controle Municipal) Maria Elza
Barros Galliza, o inspetor regional de Bezerros, Paulo Ricardo Lins
e o chefe do Núcleo de Auditorias Especiais Fausto Stepple.

Homenagem da Defensoria
Os conselheiros Carlos Porto (presidente), Marcos Loreto (vice-pre-
sidente), João Carneiro Campos (Diretor da Escola de Contas) e
Ranilson Ramos (chefe da Ouvidoria), além do procurador de con-
tas Cristiano Pimentel, foram homenageados pela Defensoria Pú-
blica de Pernambuco com a medalha Eduardo Campos. A entrega
das comendas, pelo defensor público geral Manoel Jerônimo Neto,
ocorreu no último dia 25/5 no Teatro de Santa Isabel.

Auditoria de Acompanhamento
O TCE vai monitorar a gestão do prefeito interino de Belo Jardim,
vereador Gilvandro Estrela, por meio de uma Auditoria de Acompa-
nhamento. O prefeito eleito em 2016, João Mendonça Bezerra Ja-
tobá, teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, que determinou
a realização de novas eleições no dia 2 de julho próximo. Enquanto
durar a interinidade, o TCE vai monitorar licitações, contratos, dis-
pensas, inexigibilidades, admissão e demissão de pessoal, etc.

Novo modelo de controle externo

O conselheiro e presi-
dente da Atricon, Valde-
cir Pascoal (D), participou
de um fórum na Univer-

sidade de São Paulo (USP)
sobre “A reforma dos Tri-

bunais de Contas e a cria-

ção de um novo modelo
de controle externo para
o Brasil”. O evento foi mediado pelo professor (pernambucano) Hele-
no Torres, titular da cadeira de Direito Financeiro da instituição, e teve
como debatedor o procurador do TCU Júlio Marcelo de Oliveira. Pas-
coal defendeu a união dos órgãos de controle em torno de uma PEC
sugerida pela Atricon, que prevê a criação do Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas e mudanças na composição desses órgãos, asse-
gurando a maioria das cadeiras para membros das carreiras técnicas.

O Tribunal de Contas e a boa governança

A
Escola de Contas do TCE

trará ao Recife na próxi-
ma sexta-feira (dia 9) o jurista
português Paulo Nogueira da
Costa, doutor em Direito pela
Universidade de Coimbra,
professor da Universidade
Autônoma de Lisboa e jurista
do Tribunal de Contas de Por-

tugal. Ele fará uma palestra
no auditório do TCE às 9h so-
bre “O Tribunal de Contas e a boa governança”, tese pre-
miada em 2014 pelo Tribunal de Contas Europeu. Vão atuar
como debatedores o conselheiro substituto e também pro-
fessor da UFPE Marcos Nóbrega e o procurador do Ministé-
rio Público de Contas Gustavo Massa.
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