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Para o XXVIII Congresso Brasi-
leiro dos Tribunais de Contas,
que acontece de 1 a 4
de dezembro no Re-

cife, já estão con-
firmadas, entre
outras, palestras
do Governador

do Estado, Pau-
lo Câmara, dos
Ministros do TCU

Augusto Nardes e
Benjamim Zymler,
do ministro do Desen-

volvimento Armando Monteiro

Neto; do presidente da Associa-
ção Brasileira de Imprensa, jor-
nalista Domingos Meireles;  do
professor Titular de Direito Fi-
nanceiro da USP, Heleno Tor-
res, do analista de Política e
Governo Digital da OCDE,  Ryan

Androsoff; do diretor do Insti-
tuto Ayrton Senna, Mozart Ne-

ves Ramos e do chefe

da Assessoria Técni-

ca e Gerente de

Projetos da A-
gência Alemã de

Coope r a ç ã o
(GIZ), Peter Di-
neiger. O Con-

gresso, que reu-
nirá membros e

servidores dos 34
Tribunais de Contas do

Brasil, é organizado pela Asso-
ciação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas - Atricon, sendo
financiado exclusivamente por
recursos provenientes de ins-
crições e patrocínios, sem qual-
quer aporte de recursos públi-
cos. 

Congresso dos Tribunais de Contas 

A Escola de Contas Públi-

cas do TCE promove, a
partir desta semana, oito
cursos presenciais sobre
controle interno dos ser-

viços de transporte esco-
lar. O objetivo é atualizar
os gestores sobre a reso-
lução do Tribunal de Con-
tas que dispõe sobre procedimentos nessa área a serem adota-
dos pela Administração Direta e Indireta Municipal. As inscrições
podem ser feitas no site www.tce.pe.gov.br/ escola. Informações
pelo telefone (81) 3181-7953.

Curso sobre Controle Interno

AA
uditoria de acompanhamento, realizada pelo TCE numa lici-
tação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Per-

nambuco, sob a relatoria do conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo
Júnior, gerou uma economia de quase 700 mil reais para os co-
fres públicos. Após analisar o edital de licitação para contra-
tação de empresa responsável pela implantação da Barragem
São Bento do Una, os técnicos do Tribunal sugeriram correções
nos preços de alguns serviços previstos no orçamento. Se-
cretaria acatou as sugestões do TCE, suspendeu o certame e re-
publicou o edital, reduzindo o valor.
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A mesma análise foi feita em editais de lici-

tação dos Fundos Municipais de Saúde de
Gravatá e Amaraji, exercício de 2015, sob a
relatoria dos conselheiros Dirceu Rodolfo e

Teresa Duere, respectivamente. Nesses
municípios, o trabalho do TCE gerou uma

economia de quase 1 milhão e novecentos mil reais. Os audito-
res apontaram fragilidades na cotação de preços e sugeriram a
suspensão do certame para elaboração de uma nova pesquisa
de valores, o que foi feito pelas prefeituras. Ao longo do exercí-
cio de 2015 as auditorias preventivas do TCE já geraram econo-
mia de mais de 440 milhões de reais para os cofres públicos.

Irregularidades
nas instalações
físicas das esco-

las públicas mu-
nicipais de Gra-
nito, resultaram
na assinatura de

um Termo de A-

juste de Gestão (TAG) entre a
prefeitura da cidade e o Tribunal
de Contas, sob a relatoria do
conselheiro Dirceu Rodolfo.

Uma auditoria realizada no mu-

nicípio apontou falhas na estru-

tura, como ine-
xistência de fos-

sas e sumidou-

ros, além de bi-
bliotecas insta-

ladas em locais

inadequados.  A
Prefeitura de Gra-

nito tem um prazo de até 180
dias para adotar as medidas pro-
postas pelo TCE. O descumpri-
mento das ações pode levar a
multas e outras sanções previs-
tas em lei.

TCE determina melhorias em 

escolas do município de Granito

Atuação preventiva do TCE gera
economia para cofres públicos

TCE determina auditoria 

especial em Glória do Goitá
O conselheiro Marcos

Loreto, relator das con-
tas do município de
Glória do Goitá, deter-
minou, na última terça-
feira 13, o envio ime-
diato de uma equipe de
técnicos do Tribunal de

Contas à cidade, a fim
de dar início a um tra-

balho de auditoria especial nas contas públicas municipais. A de-
cisão foi tomada após uma reunião com uma comitiva liderada
pelo vice-prefeito da cidade, Manoel Teixeira, que esteve no Tri-
bunal para denunciar irregularidades cometidas na gestão do
prefeito Zenilton Miranda, afastado das funções. Entre os pro-
blemas apontados destacam-se: postos de saúde com medi-
camentos vencidos,  escolas sucateadas, ambulâncias e ônibus
escolares quebrados e sem condições de uso.
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