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Em defesa dos Tribunais de Contas 

O presidente do TCE-
PE e da Atricon (Asso-
ciação dos Membros
dos Tribunais de Con-

tas), conselheiro Val-
decir Pascoal, divul-
gou nota sobre um re-
latório produzido pe-
la ONG Transparência

Brasil a respeito dos critérios de nomeação dos conselheiros dos
Tribunais e dos membros que respondem a processos. O relatório
foi abordado pela revista Veja e pelo jornal O Estado de São Paulo.
Valdecir Pascoal defende medidas que visem ao aperfeiçoamento
dos TC's, a exemplo da criação de um Conselho Nacional para os Tri-
bunais de Contas e uma discussão responsável  sobre o  seu mode-
lo de composição. Por outro lado, lamentou a superficialidade do do-
cumento, que não se pautou por um exame da qualidade dos ser-
viços prestados pelas instituições, ignorando por completo os avan-
ços dos últimos anos, especialmente em relação à prevenção de
desvios de recursos públicos. Alertou que esse tipo de  desconstru-
ção da imagem institucional dos Tribunais camufla interesses pode-
rosos e é útil àqueles que não querem o fortalecimento do controle
e que são atingidos pela sua atuação fiscalizadora no combate à cor-
rupção e em defesa do patrimônio do cidadão. 

Um levantamento feito pelo Tribu-
nal de Contas em 2013 revelou que
83, das 184 cidades pernambuca-
nas, têm contrato com empresas es-
pecializadas para a remoção do lixo
hospitalar. Em 2014 esse número
aumentou para 127, ou seja, 69%
dos municípios pernambucanos con-
tratam empresas especializadas.
Outra auditoria, realizada nas unida-

des de saúde estaduais, gerou uma série de recomendações ao ges-
tor estadual. Os estudos identificaram a necessidade de avaliação da
economicidade do contrato entre a empresa responsável para a
remoção do lixo hospitalar e a Secretaria Estadual de Saúde. Estão
previstas para este ano vistorias nos municípios que não possuem
serviços contratados para remoção dos resíduos de saúde e a execu-
ção de auditorias nos contratos para remoção dos resíduos onde se
encontra a maior quantidade de leitos hospitalares.

O presidente do TCE, con-
selheiro Valdecir Pas-

coal, recebeu, junto com
os demais membros do

Conselho, a visita do pro-
curador regional eleito-
ral de Pernambuco, João
Bosco Araujo Fontes Jun-
ior, e do procurador re-
gional eleitoral substi-
tuto, Antonio Carlos Bar-

reto Campello. Eles vieram solicitar ao TCE dados referentes aos
gestores que tiveram contas irregulares desde o ano de 2006, assim
como de servidores públicos que tenham sido demitidos  em decor-
rência de processo administrativo. As informações devem constar
do SISCONTA ELEITORAL, um sistema do Ministério Público Federal
criado para receber e processar nacionalmente as informações de
possíveis gestores inelegíveis. O Presidente destacou a importância
estratégica da parceria entre o TCE, Ministério Público Eleitoral e a
Justiça Eleitoral: "Essa interação permitirá maior efetividade à lei de
inelegibilidades (lei ficha limpa) e implicará, em última instância, a
melhoria da gestão pública e a qualidade da democracia", afirmou.

O presidente do TCE-PE con-
selheiro Valdecir Pascoal foi

convidado para fazer uma pa-
lestra no 1º Congresso Inter-
nacional de Direito Financeiro

que se realizará entre os dias 5
e 7 de maio em São Paulo. O
conselheiro vai falar sobre

"Efetividade dos Tribunais de

Contas - Avanços e Desafios" -
após a conferência inaugural do presidente de honra do Congresso,
Ives Gandra Martins, sobre o "Poder de Responsabilização das Cortes
de Contas". O Congresso tem o apoio institucional da Academia
Paulista de Letras Jurídicas, OAB-SP, Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região (SP), Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) e Instituto Rui Barbosa. As palestras serão publicadas na
Revista de Finanças Públicas e Direito Tributário (Editora Lex
Magister), com ampla circulação nacional e internacional.

A equipe do TCEndo Cidada-
nia viaja a Brasília para par-
ticipar do XXIII Encontro da
Associação Brasileira das Es-
colas do Legislativo (Abel).
Ana Alaíde Pinheiro e Márcia

Moraes vão apresentar ações
e iniciativas de 2014 do Pro-

grama. "Vamos destacar os
10 anos de Escola de Cidada-

nia, o Fórum do Tribunal de Contas do Estado a serviço do cidadão e
a participação das inspetorias nos Cursos para conselhos", disse
coordenadora do TCEndo, Ana Alaíde. O convite partiu do diretor da
secretaria da editoração e publicações do Senado Federal, Florian
Madruga, que também é presidente da Abel.

Ações do TCE sobre Resíduos de Saúde 

Procuradores visitam o TCE

Congresso de Direito Financeiro

TCEndo Cidadania em Brasília
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