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Processos de Aposentadoria Eletrônicos
A partir de julho, todos os pro-
cessos de aposentadoria e pen-
são por morte, apresentados ao
TCE, deverão ser enviados por
meio eletrônico, uma forma de
agilizar a análise, o julgamento e
de minimizar os erros nos docu-

mentos elaborados pelos gesto-
res. A mudança vem sendo im-

plantada desde 2013. Até agora, de um total de 4 mil processos, 634
(16,85%) são eletrônicos, todos oriundos de convênios celebrados
com municípios.

Uma auditoria especial feita na Câmara Municipal de Cumaru apontou
irregularidades no pagamento de diárias aos vereadores, nos exer-
cícios de 2007 a 2010. O relatório mostrou que as despesas eram fei-
tas sem documentos comprobatórios. De acordo com o voto do relator
do processo, conselheiro substituto Luiz Arcoverde Filho, não houve
critérios razoáveis na concessão das diárias, para participação em
eventos, cuja principal finalidade era complementar os subsídios dos
vereadores. Por esse motivo, o relator determinou aos presidentes, se-
cretário e diretor financeiro da Câmara à época, multa no valor de mais
de 86 mil reais. O voto foi aprovado por unanimidade pela Segunda
Câmara do Tribunal de Contas.

O Núcleo de Engenharia do TCE
desenvolveu uma ferramenta pa-
ra aperfeiçoar a fiscalização das
informações sobre licitações para
aquisição de produtos e serviços,
realizadas pela administração pú-
blica estadual e municipal. Esses
dados são enviados ao Tribunal

de Contas, pelos órgãos responsáveis, por meio de um sistema conhe-
cido como LICON - Módulo de Licitações e Contratos do Sistema Sagres.
Com a nova ferramenta será possível realizar uma varredura no Diário
Oficial, tanto do Estado como das Prefeituras, para comparar as infor-
mações publicadas com as cadastradas no LICON. Com isso, o TCE terá
acesso mais rápido a informações de todas as licitações em andamento
no Estado e nos Municípios de Pernambuco.

O prefeito de Ouricuri, Antônio Ce-
zar Araújo Rodrigues, assinou com
o conselheiro Carlos Porto, relator
das contas do município de 2014,
Termo de Ajuste de Gestão (TAG)
com o objetivo de estabelecer al-
gumas medidas que visem à me-
lhoria da educação no município.
As falhas no setor de ensino foram

apontadas em relatório de auditoria de acompanhamento. O prefeito
terá que fazer reforma nos prédios onde funcionam as escolas,
elaborar um cardápio de merenda escolar, realizar análise da água
utilizada pelos alunos e planejar a realização de um concurso público
para contratação de pessoal na área de educação do município.

A 8º edição do Congresso Virtual
de Recursos Humanos - ConviRH,
promovido semana passada pelo
site Rh.com.br, teve como des-
taque a participação da servidora
do TCE Elisabete de Abreu e Lima

Moreira, que apresentou palestra
sobre o Programa Merecer do Tri-

bunal de Contas. O Merecer é o programa de meritocracia do TCE,
regido pelos princípios de valorização das atividades realizadas, que
concede prêmios aos servidores pela dedicação e desempenho pro-
fissional.

O auditor de contas públicas João Eudes Bezerra Filho e o técnico
em inspeção de obras públicas, Elci Pessoa Júnior, ambos servi-
dores do Tribunal de Contas lançaram essa semana no TCE os li-
vros de sua autoria, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e
Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, respectivamente. O
evento contou com a presença de servidores do Tribunal, conse-
lheiros, procuradores do Ministério Público de Contas, além de
amigos e parentes dos autores. O presidente Valdecir Pascoal sau-
dou os convidados e destacou a trajetória profissional dos servi-
dores. "Elci Pessoa e João Eudes estão de parabéns e seus exem-

plos devem estimular a produção acadêmica de outros servidores
do TCE", disse o presidente.

DIVULGAÇÃO

Foco nas licitações

Termo de Ajuste de Gestão 

Servidores do TCE lançam livro

Merecer é destaque em Congresso Virtual

Multas por irregularidades em diárias

FOTO: MARÍLIA AUTO


