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TCE define Relatores para 2014

O Tribunal de Contas divulgou o resultado do sorteio que determina
os relatores responsáveis pelos processos das unidades gestoras no
Estado e Municípios. As unidades gestoras estaduais abrangem, além
do Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o Tribunal de Contas
e o Ministério Público. No âmbito municipal, abrangem as Câmaras
Municipais e as Prefeituras, incluindo secretarias, autarquias, fundos
especiais,  fundações instituídas e mantidas pelo poder público, em-

presas públicas e sociedades de economia mista.
_________________________________________________

No âmbito estadual, o conselheiro Dirceu Rodolfo ficará responsável
pela área de educação. Ranilson Ramos responderá pelo setor de in-
fraestrutura. Carlos Porto, meio ambiente e ensino superior. O con-
selheiro João Campos vai ser o relator da área de desenvolvimento
econômico. Marcos Loreto atuará no setor de saúde. E a conselheira

Teresa Duere ficará responsável pelos assuntos de habitação, trânsito
e transporte urbano.

O conselheiro do TCE, Ranil-

son Ramos, fez uma visita à

Central de Tratamento de

Resíduos, no bairro de Can-

deias, Jaboatão dos Guarara-

pes. Acompanhado do técni-
co de inspeção do Tribunal,
Flávio Vila Nova, Ranilson

Ramos conheceu a tecnolo-

gia e os equipamentos que
são usados no tratamento dos diversos tipos de resíduos. "O que mo-
tivou a nossa visita ao CTR Candeias foi a necessidade de conhecer

modelos eficientes de gestão de aterros para que possamos con-
tribuir com os gestores municipais no cumprimento da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), a qual determina que
todos os municípios terão até agosto de 2014  para tratar de forma
ambientalmente adequada os seus resíduos", disse o conselheiro. O
inspetor Flávio Vila Nova  já havia visitado a Central quando cumpria
as etapas da Auditoria Operacional que o TCE realizou nos aterros sa-
nitários do Estado. Ele  classificou o CTR Candeias como modelo no

funcionamento adequado de suas atividades.

O conselheiro Dirceu Rodolfo, relator

das contas do município de Chã Gran-
de, emitiu um alerta de responsabili-
zação para que o concurso público,
realizado pela prefeitura da cidade em
2012, seja prorrogado por dois anos. A
decisão foi uma resposta ao pedido de
medida cautelar, apresentado pelo

Ministério Público de Contas (MPCO), contra um decreto do então
prefeito Daniel Alves de Lima, que prorrogava por apenas um ano a
validade do exame. O MPCO se baseou no art. 37, III, da Constituição
Federal que diz: "o prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período". Além disso, o edital
inicial do concurso já previa que, se houvesse prorrogação, esta seria
também por dois anos. O conselheiro Dirceu Rodolfo ponderou que o
alerta é uma medida preventiva para evitar possíveis sanções ao gestor.

A Escola de Contas está com

inscrições abertas para 3 cursos
que serão oferecidos a partir do
dia 10 de março:  "Contratações
públicas sustentáveis e regimes
preferenciais nas licitações",
"Ética aplicada na administra-
ção pública" e "Práticas de audi-

toria interna". Os interessados podem fazer a inscrição no site do TCE
www.tce.pe.gov.br. Informações pelo telefone (81) 3181-7953.

O TCE, por meio do programa
TCEndo Saúde, realizou nos últi-

mos dias 26 e 27, a avaliação física
dos servidores que participam da
ginástica laboral. As atividades,
que se baseiam em exercícios de
alongamento, relaxamento e cons-
ciência corporal, são feitas no am-

biente de trabalho, antes do início

do expediente e trazem vários be-
nefícios à saúde dos funcionários.

Estudos apontam para a melhoria
da qualidade da realização do trabalho, o aumento da performance,
motivação e da produtividade. Este ano as atividades serão estendi-
das aos motoristas da Casa.
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