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Representantes de Tribunais de Contas de todo o país esti-
veram reunidos em Brasília, nos últimos dias 15 e 16, para par-
ticipar do Seminário "Os Tribunais de Contas e o desafio da
Qualidade e Agilidade do Controle Externo", promovido pela
Atricon - Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de
Contas, presidida pelo conselheiro Valdecir Pascoal. Na opor-
tunidade foi discutida a segunda versão do projeto QATC2 -
Qualidade e Agilidade dos TCs, que tem como objetivo aper-
eiçoar e padronizar a atuação de todos os Tribunais de Contas.
Por meio do projeto, os TCs se comprometem a passar por um
processo de avaliação, seguindo os padrões internacionais e
as diretrizes das 11 resoluções aprovadas pela Atricon no En-
contro Nacional de agosto de 2014. O TCE-PE será a institui-
ção piloto e já vem aplicando a ferramenta de avaliação.  
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Encontro em Brasília discute Qualidade e
Agilidade dos Tribunais de Contas

A partir deste ano os prazos processuais do Tribunal de Contas fica-
rão suspensos no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro, inclu-
sive para interposição de recursos e pedidos de rescisão. A suspen-
são dos prazos atende ao fundamento segundo o qual os tribunais
de contas devem guardar uniformidade de princípios em matéria
processual com o Poder Judiciário, especialmente no que toca ao
exercício da advocacia, do contraditório e da ampla defesa.

Tribunal de Contas suspende prazos
processuais no fim do ano
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Em Sessão do Pleno realizada na última quarta-feira (17), foi apro-
vado, por unanimidade, o voto do conselheiro relator, Ranilson Ra-
mos, num processo de consulta sobre verba de representação paga
aos presidentes das câmaras municipais. A consulta foi formulada
pelo presidente da Câmara de São Lourenço da Mata,  José Leopoldo
Afonso Neto, nos seguintes termos: "A verba de representação paga

ao Presidente da Câmara Municipal, que tem natureza estritamente

indenizatória, em razão da relevante função diferenciada exercida

pelo vereador dirigente do Poder Legislativo, pode ser computada fora

do limite estabelecido para folha de pagamento?". O TCE esclareceu

que a verba citada não deve ser incluída no cálculo do percentual a
que se refere o parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição Federal
(com redação dada pela Emenda 25). O relator determinou que a
União dos Vereadores de Pernambuco fosse oficiada da resposta,
devido ao caráter geral da consulta. 

Auditorias realizadas pelo TCE em processos de licitação para contratação
de serviços de transporte escolar e aquisição de material de construção
pela prefeitura de Moreno resultaram numa economia de mais de 5

milhões de reais para os cofres públicos do
município. No primeiro processo, a equi-

pe de auditores propôs a revogação do
edital após constatar incoerência en-

tre os preços previstos na licitação
e os praticados no mercado. Em
relação ao segundo pregão, os au-

ditores verificaram imprecisões nos
preços e na quantidade dos itens de

material de construção a serem adquiri-
dos. Após acatar as determinações do TCE, a prefeitura corrigiu as infor-
mações e republicou os editais. Ao longo deste ano a atuação preventiva
do TCE gerou benefícios na ordem de R$ 74.808.833,20.

Pleno do TCE responde a consulta sobre verba
de representação de vereadores

Auditorias do TCE em Moreno geram
benefícios de mais de 5 milhões 

Um dos destaques do Seminário
foi a adesão do Tribunal de Con-

tas da União ao projeto QATC2,
comunicada formalmente pelo
presidente eleito do TCU para
2015, ministro Aroldo Cedraz,  du-
rante o evento. O TCU não havia

participado da primeira versão. O
ministro parabenizou a Atricon
pela iniciativa. "O projeto coloca a
Atricon na vanguarda da adminis-
tração pública brasileira e terá to-
do o meu apoio", disse Cedraz.

O atual presidente
do TCU, ministro Au-
gusto Nardes, foi ho-
menageado durante
o encontro. Ele rece-

beu uma placa em
reconhecimento aos

serviços prestados  à
causa do controle ex-

terno.


