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O presidente do TCE, con-
selheiro Valdecir Pascoal,
foi homenageado pelo
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco com a Medalha

do Mérito Judiciário De-

sembargador Joaquim Nu-
nes Machado,  categoria
Grão Colar, a mais alta co-
menda concedida pelo
TJPE a pessoas que se des-
tacaram pelos serviços
relevantes prestados ao

judiciário. "Valdecir Pascoal tem se destacado por sua inteligência
privilegiada e cultura invulgar e grande operosidade, sempre à dis-
posição do povo pernambucano. São qualidades que ele consegue
alinhar a uma postura de extrema simplicidade, fidalguia, sempre
pronto a promover o aperfeiçoamento das instituições e a melhoria
das condições da sociedade", destacou o desembargador Frederico
Neves. O conselheiro agradeceu a homenagem e compartilhou a
honraria com todos os membros e servidores do TCE. "O sentimento

é de profunda gratidão ao TJPE, uma instituição referência nacional
e que orgulha Pernambuco", disse ele.

Presidente do TCE é homenageado 
pelo Tribunal de Justiça

O
s Tribunais de Contas de todo país realizam, desde
2008, Auditorias Operacionais visando à melhoria dos
serviços prestados à população e ao uso eficiente dos

recursos públicos. Em 2014 os trabalhos se concentraram na
saúde pública. Os auditores observaram questões como
atendimento, qualidade do acesso, infraestrutura e a solução
dos problemas da Atenção Básica, oferecida em quase 5 mil
municípios brasileiros aos usuários do Sistema Único de Saú-
de. Coube ao TCE-PE, juntamente com o Tribunal de Contas
da União  definir os municípios a serem visitados, organizar e
consolidar os instrumentos de coleta e gerar relatórios esta-
tísticos do Brasil. Os resultados serão divulgados no mês de
outubro e vão permitir a elaboração de um diagnóstico da
saúde pública em todos os estados e regiões do país.

O Pleno do TCE negou provi-
mento a um recurso do ex-pre-
feito do município de Inajá con-
tra o Acórdão da Segunda Câ-
mara que declarou nulo um
concurso público realizado por
aquela prefeitura em 2012. O
concurso, que previa o preen-
chimento de 296 cargos, foi
considerado inválido pelo TCE
porque as duas entidades res-
ponsáveis pelo certame não

eram habilitadas para esse tipo
de trabalho. Além disso, uma
grande parte dos aprovados ti-
nha relação direta de parentes-
co com o ex-prefeito e outros
políticos do município. Em rela-
ção ao recurso, o relator do pro-
cesso, conselheiro João Cam-

pos, entendeu que o recorrente
não apresentou nenhum docu-
mento novo capaz de solucio-
nar as irregularidades.

O Tribunal de Contas de Pernambuco vai avaliar a elaboração de uma
Resolução para regulamentar os procedimentos de auditoria do Fun-
do de Desenvolvimento Urbano dos Municípios. O pedido foi feito
pelas advogadas Sandra Pires Barbosa,  presidente da Comissão de
Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB-PE e Iris Fernanda Souto

Maior, durante visita ao presidente do TCE, conselheiro Valdecir Pas-
coal. Segundo as advogadas, a maioria dos municípios do interior não
cumpre as regras de política urbana estabelecidas pela legislação. O
conselheiro Valdecir Pascoal afirmou que é dever do TCE estabelecer
ferramentas de auditoria que priorizem o exame da legislação relati-
va ao desenvolvimento urbano e à efetividade das políticas públicas
desse setor, fundamental para a cidadania.

TCE confirma nulidade de concurso 

público da Prefeitura de Inajá

Servidores do TCE participaram,
em Cuiabá, do treinamento das
comissões técnicas encarrega-
das de visitar os 33 Tribunais de
Contas do Brasil que aderiram ao
projeto MMD-TC (Marco de Me-
dição e Desempenho dos Tribu-
nais de Contas). O projeto tem
por objetivo fortalecer o sistema
nacional de controle externo e

contribuir para que os Tribunais

de Contas atuem, cada vez mais,
de maneira efetiva e uniforme,
aprimorando a qualidade e agili-
dade das suas auditorias e julga-
mentos. O projeto é desenvolvi-
do pela Atricon, com a colabo-
ração dos TCs. As visitas servirão
para confirmar se a auto-avalia-
ção dos tribunais estão de acor-
do com o que estabelecem as re-
soluções da Atricon.

Servidores do TCE participam de
treinamento em Cuiabá

TCE contribui para a melhoria 
da saúde pública no país

TCE discute desafios e 

efetividade da  política urbana
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