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Uma análise feita pela equipe de engenheiros do TCE no edital de li-
citação da Secretaria de Infraestrutura do Estado, para obras de im-

plantação e pavimentação de um trecho da rodovia PE 590, resultou
numa economia de mais de 100 mil reais para os cofres do Estado.
De acordo com a auditoria, no edital constava uma previsão de com-

pactação antieconômica, em parte do aterro da obra, não exigida pe-
las normas técnicas. Essa previsão excessiva gerava um acréscimo
no orçamento da licitação de R$ 128.181,13. Após atuação do Tri-
bunal, a Secretaria refez o edital e remarcou a licitação para o dia 01
de agosto de 2014. 

GESTÃOFISCAL - A Segunda Câmara do TCE aplicou uma multa no valor
de 12 mil reais ao ex-prefeito de Moreno, Edvard Bernardo Silva, por
irregularidades na gestão fiscal da Prefeitura do Município em 2012.
O relator do processo, conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se
baseou no relatório de auditoria que demonstrou que a prefeitura
gastou mais de 54% de sua receita corrente líquida com despesas
de pessoal, afrontando a Constituição e a Lei de Responsabilidade
Fiscal. No primeiro quadrimestre de 2010, o prefeito chegou a com-

prometer quase 70% da receita com a folha de pessoal e não tomou
nenhuma providência.

SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EDOCUMENTOS - A sonegação de documen-
tos e informações do Fundo de Previdência do município de Flores
levou a Segunda Câmara do TCE a homologar um Auto de Infração
contra o então gestor previdenciário, Nelson Tadeu Daniel. Na
prestação de contas de 2011 o gestor deixou de apresentar uma
série de documentos, tais como parecer do conselho fiscal, de-
monstrativos bimestrais das receitas e despesas do Regime Pró-
prio e demonstrativos de resultados da avaliação atuarial. O TCE
solicitou os documentos por meio de ofício, mas o interessado não
os enviou e recusou-se a receber e assinar o Auto de Infração. Có-
pia do voto será enviada ao Ministério Público.

Atuação preventiva do TCE gera
economia para o Estado

O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto
Nardes, reuniu-se na última sexta-feira (11), no Recife, com
presidentes de quatro Tribunais de Contas do Nordeste (PE, PB,
RN e CE) para tratar de temas de interesse destes Tribunais e da
região, especialmente recursos hídricos, saneamento, turismo
e previdência. O presidente Nardes pediu o apoio dos TCs para
trabalharem de forma integrada em auditorias que estão sendo
realizadas em obras de esgotamento sanitário da transposição
do Rio São Francisco, avaliadas em 600 milhões de reais. “Essa
unidade forte e o potencial fantástico da região Nordeste em
termos de cooperação vão contribuir para que nós possamos
avançar nas auditorias e na fiscalização do uso de recursos pú-
blicos no país". Para o presidente do TCE-PE e da Atricon, con-
selheiro Valdecir Pascoal, além da relevância dos temas trata-
dos, o encontro reforça uma aproximação cada vez mais efetiva
do TCU com os Tribunais estaduais e municipais e com a Atri-
con. “Uma parceria que, certamente, trará bons resultados para
a fiscalização e a qualidade da governança pública”, disse o
conselheiro. 

AAPOIOPOIO AOSAOS GOVERNANTESGOVERNANTES ELEITOSELEITOS - O TCU e todos os Tribunais de

Contas dos Estados decidiram também elaborar um documento

contendo os principais desafios dos governos federal e esta-
duais, nas áreas de educação, saúde, previdência, segurança e
infraestrutura. Este diagnóstico será entregue aos governantes
eleitos em 2014, com o objetivo de colaborar com a melhoria da
administração pública. 

Presidente do TCU busca parceria com
Tribunais de Contas do Nordeste 
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