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Atuação preventiva do TCE-PE levou a Defensoria Pública do Estado
a cancelar uma licitação para contratação de empresa que prestaria
serviço de Informática ao órgão. Os serviços estavam orçados em R$
6.030.000,00.  A decisão partiu do Defensor Público Geral do Estado
após expedição de uma Medida Cautelar do conselheiro-relator Dir-
ceu Rodolfo de Melo Júnior, determinando a suspensão do processo,
em razão de indícios de irregularidades no Pregão, apontados por
uma auditoria do Tribunal de Contas. Entre as incorreções estavam:
prazos reduzidos para a participação no processo,  desclassificação
indevida de um licitante e erros na comprovação de regularidade
fiscal dos participantes.

No próximo dia 2 de agosto termi-
na o prazo estabelecido por lei pa-
ra que todos os municípios brasi-
leiros destinem de forma adequa-
da o seu lixo e desativem de uma

vez por todas os chamados "Li-
xões". De acordo com dados da

Associação Municipalista de Per-
nambuco -  Amupe - 80% dos mu-

nicípios no estado ainda não se adaptaram às mudanças. Um estudo
feito pelo Núcleo de Engenharia do TCE mostra que apesar da lei ter
sido publicada em 2010, pouca coisa mudou. Os resultados do le-
vantamento estarão disponíveis no site do Tribunal a partir da pró-
xima sexta-feira.

O Pleno do TCE aprovou esta semana os termos do convênio que será
assinado entre este Tribunal e o SEBRAE. O convênio tem como objeti-
vo estimular os municípios a cumprirem a Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa, que confere tratamento diferenciado ao setor, nota-
damente em relação às contratações de bens e serviços por parte dos
poderes públicos. Pelos termos da cooperação, as duas instituições se
comprometem a fazer esforços em favor do cumprimento da Lei e  di-
fundir as boas práticas de gestão nos municípios pernambucanos. Pa-
ra o Presidente Valdecir Pascoal, trata-se de uma lei fundamental para
o desenvolvimento econômico dos municípios e que, certamente,
contribuirá para o enfrentamento da atual crise fiscal, a partir da ge-
ração de empregos e do incremento das receitas próprias.

A Inspetoria Regional do TCE
em Surubim realizou, na últi-
ma quarta-feira, o curso "Esta-
tuto da Cidade e a efetividade

da política urbana no municí-
pio", destinado à capacitação
de prefeitos, secretários muni-
cipais e vereadores. A iniciati-

va resulta de um convênio de cooperação técnica firmado entre o
TCE, por meio da Escola de Contas Públicas e a Escola Superior de
Advocacia. As capacitações visam sensibilizar os gestores sobre a
importância das políticas instituídas pelo Estatuto da Cidade para
tornar as cidades sustentáveis, proporcionando mais qualidade
de vida aos moradores.  Outros cursos estão previstos para acon-
tecer nas demais Inspetorias Regionais.

TCE promove curso para gestores

No mês de junho os municípios per-
nambucanos receberam a quantia de
R$ 6.098.452,52, relativa à parcela
ambiental de ICMS. De janeiro até
agora foram pagos aos 38 municí-
pios, aptos a receber o benefício, R$
36.365.418,96. Para ter direito à par-

cela ambiental do ICMS, as cidades precisam atender aos requisi-
tos estabelecidos por lei, a exemplo de possuírem, no mínimo, li-
cença prévia de projeto, junto à CPRH, sistemas de tratamento ou
de destinação final de resíduos sólidos, mediante, respectivamen-
te, unidade de compostagem ou de aterro sanitário. O valor do re-
passe pode ser acompanhado mensalmente no Portal do Cidadão,
na página www.tce.pe.gov.br.

TCE divulga valor de repasse de ICMS
ecológico aos municípios

Convênio do TCE com o SEBRAE

Prazo para fim dos lixões

TCE faz homenagem a Ariano Suassuna
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Defensoria Pública cancela licitação 
após atuação preventiva do TCE

O presidente do TCE,
conselheiro Valde-

cir Pascoal vai propor
ao Pleno, na próxima
quarta-feira, um voto
de pesar ao escritor
Ariano Suassuna, que
morreu no último dia

23. Ariano Suassuna
despertava admira-
ção por onde passa-

va e, entre os servi-
dores do Tribunal, não era diferente. Em 2009 ele esteve na sede
da Instituição para participar da inauguração do Memorial do TCE,
brindando a todos com uma aula-espetáculo. O escritor estava
sendo aguardado no dia 28 de agosto no Tribunal para as comemo-
rações dos 10 anos do Projeto Escola de Cidadania. Seria um dos
palestrantes do evento.
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