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Visita de agradecimento

Medalha Nilo Coelho

O
TCE fará amanhã (20) uma sessão solene, a partir
das 10h, no seu auditório, para a entrega da Meda-

lha Nilo Coelho às seguintes personalidades: Alberto
Ferreira da Costa (Provedor do Hospital Português), Dir-
ceu de Lavor (médico), Geraldo Sá Carneiro (médico),
Stênio Neiva Coelho (desembargador do Tribunal de
Justiça), Geraldo Freire (radialista e publicitário), Frei
Rinaldo Silva (gestor da Cúria Metropolitana), Lúcia
Pontes (diretora de Relações Institucionais do Grupo
empresarial JCPM), Alexandre Rands (economista), João
Eudes Bezerra Filho (auditor de controle externo) e
Eduardo Pugliese (desembargador do TRT da 6ª Região).

O presidente Carlos Porto iniciou por Arcoverde, na última
quinta-feira (16), um roteiro de visitas de agradecimento às
Inspetorias do interior. Ele levou em sua companhia o diretor
geral do TCE, Gustavo Pimentel, a diretora de Gestão e Go-
vernança, Teresa Moura, o diretor de Gestão de Pessoas, Breno
Spíndola, a diretora do Departamento de Controle Municipal,
Elza Galliza e o diretor de Comunicação João Sombra Lopes.

Balanço da gestão

Porto reuniu-se no auditório da Inspetoria com os servidores
para fazer uma prestação de contas dos seus dois anos de
mandato e agradecer a colaboração que recebeu de todos
para o êxito de sua gestão. “Ninguém faz nada sozinho e se a
nossa gestão foi exitosa, todos vocês colaboraram”, disse o
presidente. 

Principais conquistas 

O diretor geral Gustavo Pimentel fez uma apresentação
sobre as conquistas obtidas nos dois anos da atual gestão:
reposição das perdas inflacionárias, Plano de Apo-
sentadoria Voluntária, realização de concurso público para
preenchimento imediato de 20 cargos vagos, construção de
um edifício garagem para 400 veículos, reforma das
Inspetorias, reforma do restaurante, e redução de gastos
com telefonia, energia elétrica, frota de veículos e ser-
vidores terceirizados.

Metas mobilizadoras 

Teresa Moura, diretora de Gestão e Governança, apresentou
o desempenho institucional do TCE até outubro deste ano,
frisando que, até aquela data, 94% das metas estabelecidas
no planejamento estratégico foram cumpridas. O destaque
foi o julgamento tempestivo de processos que é uma de suas
principais metas mobilizadoras.

Auditoria em destaque

Teresa Moura disse também que para estimular os servidores
da área de fiscalização, o TCE abriu inscrições para a escolha
da “Auditoria Destaque 2017”. Doze auditorias foram
selecionadas e três serão apresentadas no seminário de
planejamento estratégico que se realizará em Gravatá nos
dias 30/11 e 1º/12. A maioria dessas auditorias teve a
parceria do Ministério Público Estadual, o que deu mais
efetividade às ações do TCE.

Benefícios financeiros

A atuação preventiva do TCE nos últimos dois anos re-
sultou em benefícios financeiros para a sociedade per-
nambucana, da ordem de R$ 232 milhões. Foram R$
93.503.076,80 em 2016 e, até outubro deste ano, R$
138.947.697,17. A maioria dessas ações prévias se ve-
rificou em editais de licitação.

Controle municipal

Elza Galliza apresentou na Inspetoria o avanço das parcerias
que o TCE mantém com outros órgãos de controle, a
consolidação do portal “Tome Conta”, o alerta feito às pre-
feituras para reformulação dos seus códigos tributários e o
Índice de Convergência e Consistência Contábil dos
municípios em 2016.

Avanços e recuos

Segundo levantamento feito pelo DCM, 106 municípios
melhoraram suas notas em relação a 2015. As 10 pre-
feituras com melhores notas são as de Canhotinho, Ta-
caimbó, Bom Conselho, Escada, Cortês, Ibirajuba, Con-
dado, Custódia, Arcoverde e Pesqueira. E com as piores
são as de Vicência, Santa Cruz da Baixa Verde, Aliança, Ca-
maragibe, Paudalho, Tracunhaém, Poção, Brejinho, Lagoa
de Itaenga e Ilha de Itamaracá.   
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