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Homenagem do TCE a Abelardo da Hora 

A Ouvidoria do TCE recebeu, do início do ano até o mês de
agosto, 985 demandas do cidadão. Desse total, 569 foram
relativas a irregularidades dos atos de gestão. As demais se
dividiram entre orientações técnicas, sugestões e elogios.
Segundo o coordenador da Ouvidoria, Eduardo Porto, 68%
das demandas já foram concluídas. 33 encontram-se em
análise pelos segmentos competentes. A Ouvidoria funcio-
na como um canal direto de comunicação entre a sociedade
e o Tribunal de Contas, para sugestões, denúncias, críticas e
reclamações. O contato pode ser feito pelo telefone 0800
081 1027 ou pelo email ouvidoria@tce.pe.gov.br.

Visita às obras do BRT
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AA
atuação do TCE em um
edital de concorrência

da Copergás para contra-
tação de serviços de enge-
nharia, no projeto de cons-
trução, montagem e con-
trole de qualidade do ra-
mal Caruaru-Belo Jardim,
gerou uma economia de
mais de 800 mil reais para
a empresa. De acordo com
a equipe de auditoria do
TCE, o percentual adotado

no edital para a taxa de Bo-
nificação e Despesas Indi-
retas (BDI) encontrava-se
superior ao praticado em
obras públicas e ao que é
aceito pelo Tribunal. Após
reuniões com a equipe de
auditoria do TCE, a Coper-
gás acatou as recomenda-
ções e refez o orçamento,
reduzindo os preços unitá-
rios e o percentual da taxa
de BDI. 

Atuação preventiva do TCE gera
economia de R$ 800 mil para Copergás

TCE firma convênio com SDS para
compartilhamento de dados eletrônicos

O TCE e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco vão as-

sinar um convênio de cooperação técnica com objetivo de
compartilhar dados eletrônicos das duas instituições. A troca
de informações tem por finalidade otimizar processos e deci-
sões no Tribunal de Contas, bem como possibilitar a reali-
zação de estudos sobre a criminalidade em âmbito estadual.
A minuta do convênio foi aprovada na última quarta-feira, 23,
por unanimidade, na sessão do pleno do TCE.

A conselheira Teresa Duere, relatora das obras de mobili-
dade, acompanhada de uma equipe de engenheiros do
TCE, fez uma visita técnica aos corredores exclusivos de
ônibus do sistema BRT (Bus Rapid Transit), para conferir a
qualidade dos serviços prestados à população. "O projeto,
considerado referência em transporte coletivo, ainda fun-
ciona de maneira precária", afirmou. “Os passageiros reco-
nhecem o conforto do transporte, mas criticam a eficiência
do sistema”, disse ela." Desde a publicação do edital de li-
citação das obras do BRT, o TCE já realizou 15 auditorias de
acompanhamento no sistema, na busca pela eficiência da
prestação do serviço público.

Canal direto com a sociedade


