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Órgãos Públicos cumprem prazo de
entrega da Prestação de Contas

Presidente do TCE participa da
abertura do Congresso da Amupe

O
presidente do TCE, conselheiro Marcos Loreto (4º à
D), participou na última quinta-feira (05) da abertura

do 5º Congresso Pernambucano de Municípios, que reu-
niu prefeitos de 125 municípios pernambucanos para de-
bater temas ligados à gestão pública. O evento, promovi-
do pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amu-
pe), contou também com a presença do governador Paulo
Câmara e do presidente do Tribunal de Justiça, desembar-
gador Adalberto Melo.
PALESTRAS - O congres-
so da Amupe teve ainda
a participação do vice-
presidente do TCE, con-
selheiro Dirceu Rodolfo

(2º à E), num debate so-
bre Pacto Federativo e

os Desafios da Governança e do servidor Ricardo Souza,
técnico de Controle Externo, que falou sobre Regime Pró-
prio de Previdência Social.

A maior parte dos gestores públicos do Estado e municípios
cumpriu o prazo final de entrega das prestações de contas, que
se encerrou na última segunda-feira (02). O TCE recebeu 917
das 928 PCs esperadas este ano (98,8%), incluindo prefeituras,
Governo do Estado, órgãos municipais e estaduais, Poderes Le-
gislativo e Judiciário e Ministério Público Estadual. Quem não
entregou a PC dentro do prazo exigido, ou deixou de enviar os
documentos ao TCE, está sujeito a pagamento de multa no valor
máximo de 79 mil reais.

Delegada da Polícia Civil reforça a
importância da parceria com o TCE

A delegada titular de Crimes contra a Administração Pública
(Decasp), Patrícia Domingos, esteve no Tribunal de Contas para
uma visita ao presidente Marcos Loreto. Ela agradeceu o apoio
e a parceria do TCE no trabalho de investigação da polícia sobre
crimes cometidos por gestores públicos. O mais recente foi a
Operação Ratatouille, deflagrada em 21 de março, que apurou
denúncias de crime de lavagem de dinheiro, fraudes em lici-
tação, entre outros, na gestão do ex-prefeito do Cabo, Vado da
Farmácia. O trabalho teve como base os relatórios de auditoria

feitos pelo TCE no município. 

TCE comemora Jubileu de Prata da

Inspetoria de Garanhuns
No próximo dia 19 de abril a
Inspetoria Regional de Ga-
ranhuns estará comemoran-

do 25 anos de fundação. A
data será marcada com uma

solenidade que contará com
a presença do presidente do
TCE, Marcos Loreto, além de
servidores e ex- servidores da IRGA. Na ocasião haverá a aposição
de uma placa no prédio onde funciona a Inspetoria. Este ano tam-

bém comemoram o Jubileu de Prata as Inspetorias de Petrolina
(setembro), Arcoverde (outubro) e Surubim (dezembro).
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Decisões das Câmaras

A 1ª Câmara referendou duas Medidas Cautelares, expedidas pela
conselheira Teresa Duere, para anulação de editais de licitação do
Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER/PE)
relativos à elaboração de projetos para duplicação e restauração de
trechos da rodovia PE-090. O voto se baseou em irregularidades,
apontadas pelos auditores do TCE, que poderiam gerar danos aos
cofres públicos.

uuuuuuuu

Outra Medida Cautelar, expedida pelo conselheiro substituto
Adriano Cisneiros, determinou a suspensão da seleção pública sim-

plificada da Secretaria de Saúde de Itaíba, em virtude de irregulari-
dades no processo.

uuuuuuuu

A Gestão Fiscal da Prefeitura de Itamaracá, referente ao 1º e 2º
quadrimestres de 2016, foi julgada irregular pela Segunda Câmara
do TCE. O relator do processo, conselheiro João Carneiro Campos,
aplicou multa ao então prefeito por atraso no envio dos relatórios,
ocasionando prejuízos à transparência pública, e por descumpri-
mento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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