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Prestação de contas

EE
ncerra-se no final do mês o prazo para o envio ao
TCE, por meio eletrônico, das prestações de con-

tas das unidades gestoras municipais e estaduais refe-
rentes ao exercício de 2016. Gestores estaduais têm

até o dia 30 para encaminhar a documentação e os
gestores municipais até o dia 31. Empresas públicas e
sociedades de economia mista, sejam municipais ou
estaduais, poderão fazê-lo até 15 de maio. O descum-

primento dos prazos acarretará aplicação de multa ao
gerenciador do sistema de informações, bem como ao
responsável pela unidade jurisdicionada.

Destinação de resíduos sólidos

A convite do

Comitê Esta-

dual de Resí-

duos Sólidos,
os servidores

do TCE Pedro

Teixeira e Ro-

gério Carva-
lheira apresentaram na Secretaria de Meio Ambi-
ente o estudo realizado pelo órgão sobre o trata-
mento dado pelas prefeituras de Pernambuco aos
seus “lixões”. Dos 184 municípios, 126 ainda des-
pejam o lixo a céu aberto e 25 em aterros sanitários
que não atendem por completo às exigências legais.

Braço pedagógico 

A partir de amanhã, 13/03, a Escola de Contas do
TCE estará oferecendo quatro novos cursos de ca-
pacitação para gestores públicos de todos os níveis.
São eles: Auditoria desempenho/Operacional, Lei
de Improbidade Administrativa, Licenciamento am-

biental e Contratação de obras e serviços de enge-
nharia à luz da Lei nº 13.303/16 (Regime Diferen-
ciado de Contratações).         

Previdência de Jaboatão

Autorizado pelo conselheiro Ranilson Ramos, re-
lator das contas de Jaboatão dos Guararapes do pre-
sente exercício, o TCE fará uma auditoria especial no
fundo previdenciário do município a pedido do
prefeito Anderson Ferreira. O prefeito responsabi-
liza a gestão passada por um saque supostamente
irregular no valor de R$ 15,4 milhões para paga-
mento de aposentados e pensionistas. 

Controle preventivo

A Autarquia Territorial de Fernando de Noronha aca-
tou recomendações feitas pelo TCE e alterou um
edital de concorrência pública cujo objeto é a con-
tratação de empresa de engenharia para construção
de casas populares. A alteração gerou uma econo-
mia para os cofres públicos da ordem de R$
298.179,95. A relatora do processo foi a conselheira
Teresa Duere.

Suspensão de processo seletivo

O TCE, por meio de duas Medidas Cautelares expedi-
das pelo conselheiro substituto Ricardo Rios, deter-
minou à Prefeitura de Sirinhaém a suspensão dos pro-
cessos seletivos simplificados que previam a con-
tratação temporária de servidores. O Tribunal iden-
tificou falhas no edital relacionadas principalmente ao
processo de escolha da empresa que faria a seleção.

Gestão do patrimônio cultural

O TCE concluiu recentemente auditorias realizadas

no patrimônio cultural dos municípios de Olinda,
Igarassu, Paudalho, Goiana, Triunfo, Rio Formoso e
Brejo da Madre de Deus, e irá marcar a data para
apresentação dos resultados aos respectivos prefei-
tos. Serão firmados termos de cooperação com as
providências que deverão ser tomadas pelas prefei-
turas para preservação do seu patrimônio histórico.

Dia Internacional da Mulher

FOTO: VICENTE LUIZ

Após um período de férias, o conselheiro Carlos
Porto reassumiu no último dia 6 a presidência do
TCE que estava sendo exercida interinamente pelo
vice-presidente Marcos Loreto. Porto aproveitou a
sessão do Pleno da última quarta-feira – Dia In-
ternacional da Mulher – para prestar uma home-
nagem a todas as servidoras do órgão, às quais agra-
deceu pelo “desempenho, trabalho e dedicação”.   
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