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Compartilhamento de projetos
Dois servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará –
Ezaul Moreira e Felipe Souza - estiveram no TCE-PE, na semana pas-
sada, para conhecer o modelo de processo eletrônico e o funcio-
namento do programa Sagres (Sistema de Acompanhamento de
Gestão dos Recursos da Sociedade). O TC pernambucano foi um
dos pioneiros na implantação do processo eletrônico, que faz uso
de documentos digitalizados em todas as fases processuais, pro-
porcionando ganho de tempo e economia de papel.

Ação pedagógica
Cerca de 150 servidores da Compesa foram capacitados pelo TCE
para alimentar com informações da companhia o módulo de
licitações e contratos do sistema Sagres. A capacitação foi direcio-
nada para servidores que trabalham no Recife e nas gerências
regionais de Caruaru e Serra Talhada. O instrutor foi Alexandre
Lucas de Oliveira, da Gerência de Auditoria de Obras Municipais.

Operação Adsumus
O Tribunal de Contas agiu em
parceria com a Polícia Civil na
deflagração, na última quinta-
feira (29), da “Operação Adsu-
mus” que investiga um esque-
ma de fraudes em licitação no

município de João Alfredo e ou-
tros da região Agreste. Foram
detectados indícios de fraude

em processos licitatórios totali-
zando aproximadamente R$ 6
milhões.

Marco de Medição de Desempenho
Está em fase de conclusão pelo TCE o levantamento do Marco de
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), fer-
ramenta desenvolvida pela Atricon (Associação dos Tribunais de
Contas) visando ao aprimoramento do controle externo. O MMD-TC
é constituído por 28 indicadores e 513 critérios de avaliação e sua
finalidade, segundo o conselheiro e presidente da Atricon, Valdecir
Pascoal, é estimular uma “competição saudável” entre os Tribunais
de Contas visando à redução de suas assimetrias.

Déficit de transparência pública
O ex-prefeito do município de São Caetano, José da Silva Neves Fi-
lho, foi penalizado pelo TCE com aplicação de multa no valor de
R$ 7.636,500 pela não disponibilização no Portal da Transparência,
no exercício financeiro de 2016, de documentos como Plano Plu-
rianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual,
Prestação de contas, Relatório de gestão fiscal e Relatório resumido
de execução orçamentária. A não disponibilização desses docu-
mentos, para acesso público, contraria exigências contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Descumprimento de obrigações 
Por descumprimento de um Termo de Ajuste de Gestão (TAG) cele-
brado com o TCE objetivando a reforma de escolas da rede muni-
cipal de ensino, o ex-prefeito do município de Santa Filomena, Pe-
dro Gildevan Coelho Neto, terá que pagar uma multa no valor de
R$ 22.909,50. Das 10 obrigações contidas no TAG, quatro foram
descumpridas pela Prefeitura e seis cumpridas parcialmente.

Capacitação de gestores públicos
A Escola de Contas do TCE vai oferecer neste mês de julho 13 cursos
presenciais e cinco a distância. Entre os cursos que poderão ser fre-
quentados por gestores públicos, destacam-se: “Avaliação de pro-
cedimentos de controle interno”, “Controle social e transparência na
administração pública”, “Contabilidade aplicada ao setor público”,
“Licitações diferenciadas e benefícios concedidos às microempre-
sas” e “Aspectos polêmicos das licitações e a Lei Anticorrupção”. Pa-
ra conferir a programação completa, basta acessar o site da Escola.

Visita às obras do estacionamento

O presidente Carlos Porto (E)
visitou na última terça-feira (27)
as obras do novo estacionamen-

to do TCE que está sendo cons-
truído num terreno contíguo à
sede do órgão. A previsão da em-

presa que venceu a licitação é
que as obras serão concluídas
em dezembro próximo, propor-
cionando a oferta de mais 400

vagas de estacionamento para
os seus servidores. 

Operação Prontidão

O
Governo do Estado encaminhou ao TCE no último dia

20/6 o relatório das ações executadas pela “Operação
Prontidão” nos municípios da Mata Sul atingidos pelas cheias
no último mês de maio. O relatório foi entregue ao conselhei-
ro Marcos Loreto (E), então no exercício da presidência, pelo
secretário estadual do Planejamento Márcio Stefanni (D) e o
procurador geral do Estado, César Caúla (C). O documento, de
47 páginas, relaciona as providências tomadas até agora pelo
Governo Estadual visando à reconstrução dos imóveis des-
truídos e o restabelecimento dos serviços nas áreas de edu-
cação, saúde, fornecimento de água e energia elétrica.
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