
283

Tribunal a serviço do cidadão
Esta semana foi lançada a nova identidade visual do TCE-PE. Ela
apresenta o slogan "Um Tribunal a serviço do cidadão" e um conjunto
de princípios, valores, competências, direitos e serviços para a
sociedade dispostos na forma do mapa do Estado. O presidente do
TCE, Valdecir Pascoal, explica a mensagem da nova identidade: "A
sociedade exige que nós prestemos um serviço de controle efetivo e
nós temos a convicção de que a efetividade do nosso trabalho
implicará necessariamente a diminuição das irregularidades e a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Poder Público, a
exemplo da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente e
da mobilidade urbana."

O TCE-PE divulga resultado de diligências
realizadas nos 184 municípios pernambuca-
nos em relação às obras paralisadas ou ina-
cabadas e às providências dos gestores
municipais para a sua conclusão. Dos 184,
apenas 36 municípios informaram na última
prestação de contas anual que possuíam
obras paralisadas ou inacabadas. O total
informado foi de 124 obras, somando um
valor contratado de R$ 192.616.317,80. O

Tribunal enviou ofício circular aos gestores de cada um desses 36
municípios, solicitando informações sobre as causas que levaram à
paralisação das obras, bem como das providências adotadas para a
sua conclusão, tendo recebido resposta de 33 deles. Todas essas
informações foram encaminhadas às Inspetorias Regionais do TCE-PE
para a realização do monitoramento dessas obras. Após as inspeções,
e caso se constatem irregularidades, o Tribunal adotará as provi-
dências necessárias à reparação dos possíveis danos causados, tanto
pelos gestores como pelas empresas. Para informações sobre as
obras paralisadas e providências adotadas pelos municípios, acesse o
nosso Portal do Cidadão: http://cidadao.tce.pe.gov.br/portalcidadao/.

O tratamento inadequado
do lixo hospitalar traz sé-
rios riscos a saúde da po-
pulação. Atualmente cer-
ca de 50% das cidades
pernambucanas queimam
resíduos, lançando na at-
mosfera substâncias alta-

mente cancerígenas. Ten-
tando evitar esse tipo de

exposição, o TCE-PE tem trabalhado junto às prefeituras com o
objetivo de regularizar a questão da coleta de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde (RSS). Em 2014, o Tribunal verificará a situação das
contratações para o tratamento dos resíduos e a disponibilidade de
empresas licenciadas no Estado para prestarem o serviço da forma
prevista na lei e sem prejudicar a saúde das pessoas.

O TCE-PE participou na última
sexta-feira, 14, da primeira
reunião do ano do Fórum Per-

nambucano de Combate à

Corrupção (FOCCO-PE). Se-
gundo o assessor da Coorde-
nadoria de Controle Externo, o
auditor Francisco Gominho, as

ações do colegiado para 2014 tratarão da insolvência dos fundos de
previdência, do cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos
municípios e das eleições que ocorrerão em outubro. A partir deste
ano, o Ministério Público de Contas (MPCO), que atua junto ao TCE-PE,
passa a ser membro titular do Fórum. O procurador geral do MPCO,
Cristiano Pimentel, e o procurador regional da República, Fábio Nó-
brega, assinaram o termo de adesão na presença dos procuradores
Maria Nilda, Gilmar Severino e Germana Laureano.  No próximo dia 18
de março, o presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, receberá, em au-
diência, os representantes do FOCCO-PE. 

Os participantes dos cur-
sos promovidos pela Es-
cola de Contas do TCE

avaliarão os serviços pres-
tados pela instituição
por meio de um questio-
nário eletrônico. A novi-

dade começa a funcionar
em março e pretende
dar mais agilidade à pes-

quisa aplicada ao público
fornecendo resultados mais rápidos. São avaliados o grau de sa-
tisfação dos alunos com os cursos e professores, as condições da
infraestrutura da instituição e o atendimento prestado por seus ser-
vidores. Maiores informações no site escola.tce.pe.gov.br ou no te-
lefone 3181-7928.

TCE atento às obras paralisadas

Lixo hospitalar nos municípios

FOCCO-PE debate previdência 
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ECPBG implanta pesquisa eletrônica

Resíduos de Serviços de Saúde 
queimados em lixão


