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O Ministério Público de Contas - MPCO aderiu à Campanha Na-
cional "10 Medidas contra a Corrupção", liderada pelo procura-
dor geral da República, Rodrigo Janot. O objetivo da campanha
é coletar 1,5 milhão de assinaturas em todo o país para levar o
Congresso Nacional a aprovar medidas com o fim de prevenir
e reprimir a corrupção. O conselho do Tribunal autorizou a
coleta de assinaturas dos servidores em defesa das medidas

propostas.

MPCO se integra à Campanha "10
Medidas contra a Corrupção"

LL
evantamento feito pelo TCE mostra que cresceu o
número de obras paralisadas em Pernambuco. Em

2013, dados referentes ao governo estadual e aos 184
municípios mostravam um total de 172 contratos com
obras paralisadas, no valor de 741 milhões de reais. Em
2014 o número subiu para 419 contratos, somando
mais de 3 bilhões de reais. Desse valor já foram pagos
737 milhões. O estudo se baseou nos documentos das
prestações de contas enviados ao Tribunal, por meio do
processo eletrônico. As obras estão sendo monitoradas
e, caso fiquem demonstradas irregularidades, o TCE ado-
tará medidas para responsabilização e reparação dos da-
nos causados pela paralisações. 

Os Tribunais de Contas vêm in-

vestindo na melhoria e medição
da qualidade de seus serviços
utilizando a ferramenta Marco

de Medição de Desempenho
dos Tribunais de Contas - MMD-

TC. A Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Bra-

sil - Atricon, conferiu a certifica-
ção de qualidade para os oito
primeiros Tribunais de Contas
que concluíram o processo. O
TCE de Pernambuco foi o pri-
meiro, seguido do Tribunal de
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Alagoas, Bahia, Pará e Espíri-
to Santo (estaduais) e Goiás (dos
Municípios). O MMD-TC é basea-

do em metodologia internacio-
nal recomendada pela INTOSAI
e têm como objetivo o cumpri-
mento das Resoluções da Atri-
con, que visam ao aprimora-
mento do controle externo. Ele

é o mais amplo diagnóstico dos
Tribunais de Contas já realizado
no Brasil. 

Atricon certifica aplicação do 
MMD-TC em oito Tribunais

Obras paralisadas do Estado e
municípios em Pernambuco

Conselheira Teresa Duere 

recebe homenagem
A conselheira do TCE-PE, Te-
resa Duere, foi agraciada
pela Defensoria Pública de
Pernambuco com a Meda-

lha Eduardo Campos, con-
siderada a mais alta honra-

ria concedida pela Institui-
ção. Durante a solenidade,
o Defensor Público Geral,
Manoel Jerônimo, desta-
cou a importância da traje-
tória profissional de Teresa Duere, como parlamentar e como
conselheira do Tribunal de Contas. A medalha foi entregue a
outras dezenove personalidades do Estado. 
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O Tribunal de Contas sediou o

evento "Autonomia do Fisco:

compromisso com a cidada-
nia", realizado pela Associação
Pernambucana dos Fiscos Mu-

nicipais - Apefisco. A atividade
marcou a passagem do Dia do
Fisco Municipal, que ocorreu
no dia 21 de setembro. O e-

vento contou com a participa-
ção de representantes de ins-
tituições ligadas às funções de

fiscalização, além de univer-
sidades, prefeituras, e governo
do Estado. O presidente Val-
decir Pascoal, recebeu uma
placa das mãos do auditor fis-
cal e membro da Apefisco, Ro-
berto Monteiro, pela parceria
que vem fortalecendo os fis-
cos municipais e garantindo
receita tributária para a pres-
tação de mais e melhores ser-
viços à sociedade.

TCE sedia Dia do Fisco


