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Tribunais de Contas na defesa do Plano

Nacional de Educação - PNE

As Parcerias Público-Privadas

(PPPs) e as Concessões de Ser-
viços Públicos foram tema da
Jornada Científica em Pernam-

buco, promovida pelo Instituto
Rui Barbosa (IRB), com apoio do
TCE-PE e em parceria com a Es-
cola de Contas Públicas. As jor-
nadas, um programa de capaci-
tação de membros e servidores

dos Tribunais de Contas, têm o
objetivo de debater assuntos
de interesse do controle exter-

no, visando ao aperfeiçoamen-
to das atividades desenvolvi-

das pelos Tribunais de Contas
de todo o Brasil. A palestra foi
proferida pelo inspetor de obras
públicas do TCE-PE, Adolfo Luiz
de Sá. 

Jornada Científica debate 

Parcerias Público-Privadas

TCE celebra Dia Mundial do Meio Ambiente

O TCE realizou uma auditoria

no Edital de licitação da Secre-
taria Especial de Bem Estar So-
cial da cidade de Ipojuca, para
compra de 60 mil cestas bási-
cas para o município. O edital
publicado pela prefeitura con-

templava alimentos perecíveis
que não deveriam constar dos
itens da cesta, pois poderia ge-
rar dano à saúde dos beneficiá-

rios e desperdício financeiro. A-

pós o alerta feito pelo Tribunal

ao município, o edital foi retifi-

cado, passando de R$ 6.303.600,00
para R$ 5.773.080,00, o que ge-
rou uma economia de mais de

530 mil reais para os cofres da
Prefeitura de Ipojuca.

LRF: TCE alerta prefeituras 
sobre gastos com pessoal

L
evantamento do TCE-PE mostra que 165, das 184 prefei-
turas de Pernambuco, apresentam despesas com pessoal

acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que é de 54% da Receita Corrente Líquida. Os dados re-
ferem-se a dezembro de 2014 e constam dos Relatórios de

Gestão Fiscal e de prestações de contas eletrônicas. A média
de comprometimento da receita está em 68,5%. O Tribunal
emitiu alertas aos gestores para que adotem medidas de
controle, visando à adequação à LRF. A efetividade das medi-
das será avaliada quando do julgamento das contas. 

Auditoria do Tribunal de Contas gera
economia de 530 mil reais

Em 2014: 165 prefeituras acima de 54%
Em 2013: 118 prefeituras acima de 54%
Em 2012: 105 prefeituras acima de 54%
Em 2011: 54 prefeituras acima de 54%
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Uma programação especial marcou as comemorações do Dia
Mundial do Meio Ambiente, nesta sexta-feira 05, no Tribunal de
Contas de Pernambuco. O artista plástico Rafa Mattos, que ficou
conhecido por utilizar em sua arte materiais recicláveis e popula-
rizar a mensagem "plante amor, colha o bem", fez uma palestra pa-
ra os servidores sobre Sustentabilidade. "Estou feliz por trazer es-
sa reflexão sobre o amor para todos os servidores do TCE. A sus-
tentabilidade começa dentro de cada um. O mínimo que devemos
fazer é assumir um compromisso de amor para com a natureza,
cuidando como se fosse nosso próprio lar", disse ele.

Na próxima terça-feira, 9, o Presidente do TCE-PE e da Atricon, Conse-
lheiro Valdecir Pascoal, acompanhado de todos os Presidentes de Tri-
bunais de Contas do Brasil, participará de um Seminário no Ministério
da Educação, em Brasília, oportunidade em que será debatida a fis-
calização e orientação dos Tribunais de Contas em relação à Meta 1
do PNE. A Meta prevê a universalização, até 2016, da educação infatil
na pré-escola e ampliação da oferta de educação infantil em creches. 


