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Semana do Meio Ambiente

Para comemo-

rar o Dia do

Meio Ambien-

te, o TCE con-
vidou o repór-
ter Francisco

José (TV Glo-
bo) para proferir uma palestra
para os seus servidores sobre
sua experiência nessa área. O
evento foi articulado pela ser-
vidora Vilma Mendonça, coor-
denadora do programa “ECO
TCE”. O conselheiro e presi-
dente em exercício do TCE,

Marcos Loreto,
destacou a con-

tribuição dada
pelo repórter à
preservação
do meio ambi-

ente através

das matérias que ele produziu
nos últimos anos sobre a ilha

de Fernando de Noronha. Um

vídeo foi exibido na ocasião

com trechos de matérias pro-
duzidas pelo jornalista para os
programas “Fantástico” e “Glo-
bo Repórter”.

Aula de cidadania

Uma turma de alunos do Ginásio Pernambuco esteve no TCE no

último dia 7 para assistir a uma reunião do Tribunal Pleno e fami-
liarizar-se com a atuação do órgão na área do controle externo.
Eles estavam acompanhados pela gestora da instituição, Valmíria
de Amariz Coelho, que os levou em seguida para a Escola de Con-
tas para assistir a uma palestra sobre o programa “TCEndo Cida-
dania” proferida pela coordenadora Ana Alaíde Pinheiro.

Tomada de Contas Especial
O TCE determinou ao presidente da Câmara Municipal de Tere-
zinha, vereador Messias Pereira, a instauração de uma Tomada de
Contas Especial na prefeitura pelo fato de o atual prefeito não ter
prestado contas do exercício financeiro de 2016. O prazo para o
envio da documentação ao TCE encerrou-se no dia 31 de março.

Descumprimento à transparência
A Segunda Câmara do TCE jul-
gou irregular a gestão fiscal
da Prefeitura de Panelas do

ano de 2016, no que diz res-
peito à “transparência públi-
ca”, porque o então prefeito
Sérgio Barreto de Miranda não

disponibilizou em meio ele-
trônico as informações deta-
lhadas sobre a execução or-
çamentária e financeira do
município. Foi aplicada uma
multa ao ex-gestor no valor
de R$ 10 mil.

Rede de Escolas de Governo

A partir de um convênio assinado na sede do TRF da 5ª Região, a
Escola de Contas do TCE passou a integrar, oficialmente, a rede de
Escolas de Governo. Elas se destinam, prioritariamente, à capacita-
ção dos seus servidores. Mas a Escola de Contas do TCE oferece
também uma vasta programação de cursos visando à capacitação
de gestores públicos municipais e estaduais. Seu diretor, conselhei-
ro João Carneiro Campos, representou-a na assinatura do convênio

Termo de Ajuste de Gestão
O TCE e a Secretaria de Educa-

ção do Governo do Estado ce-
lebraram um “Termo de Ajuste
de Gestão” visando à correção
de falhas no processo de con-
tratação de empresas para o
fornecimento de merenda es-

colar. As falhas foram identifi-

cadas num processo licitatório
destinado à compra de ali-
mentos para as Escolas Técni-
cas e de Referência em ensino

médio. O acordo foi assinado

pelo conselheiro Ranilson Ra-
mos e o secretário Frederico

Amâncio.

Ação no transporte escolar
Análise prévia feita pelo TCE numa licitação da prefeitura de
Águas Belas gerou uma economia para o município no valor de R$
700 mil. O edital de concorrência pública destinava-se à contra-
tação de empresa para gerenciamento do transporte escolar. O
TCE identificou sobrepreço na composição das rotas, o que levou
a prefeitura a suspender o certame e a rever os termos do edital,
cujo orçamento caiu de R$ 4.877.946,33 para R$ 4.143.983,24
para um ano de trabalho. 

Cidadão pernambucano
O procurador geral do Ministé-
rio Público de Contas, Cristiano
da Paixão Pimentel, irá receber
o título de “cidadão pernambu-
cano” por proposição apresen-
tada na Assembleia Legislativa
pelo deputado estadual Rodri-
go Novaes. 

Tribunais de Contas e a boa governança

“O
s Tribunais

de Contas

e a boa governan-
ça” foi o tema da
palestra proferida
no TCE no último

dia 9 pelo jurista
português Paulo
Nogueira da Costa
(1º à D). A abertura do evento foi realizada pelo gerente da
Escola de Contas, Dácio Rossiter, responsável pela vinda do
palestrante a Pernambuco. Paulo Nogueira obteve o título
de doutor pela Universidade de Coimbra com a dissertação
que tem o mesmo título de sua palestra, posteriormente
convertida em livro. Ele foi saudado pelo conselheiro Dir-
ceu Rodolfo e teve como debatedores de sua explanação o
conselheiro substituto Marcos Nóbrega e o procurador de
contas Gustavo Massa.
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