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Auditoria de Acompanhamento
Por proposição do conselheiro João Carneiro Campos, o TCE ins-
taurou uma auditoria para acompanhar os procedimentos relati-
vos ao São João de Caruaru. Um Pregão Presencial que tinha por
objeto a contratação de empresa para fazer a montagem da infra-
estrutura foi cancelado pela prefeita Raquel Lyra, após Cautelar
expedida pelo conselheiro. Ela fez uma dispensa de licitação em
caráter emergencial e foi alvo de uma denúncia no TCE formaliza-
da por representantes de quatro empresas que se sentiram pre-
judicadas pela ausência da concorrência pública.

Cinco anos da Lei de Acesso

Para assinalar o 5º aniversário de vigência da Lei de Acesso à In-
formação, representantes do TCE e do Ministério Público parti-
ciparam de uma audiência pública na cidade de Goiana. O Tribu-
nal foi representado pelo procurador geral do Ministério Público
de Contas, Cristiano Pimentel, o chefe do Núcleo de Auditorias
Especializadas, Fausto Stepple e a analista de sistemas Regina Xi-
menes.

Estímulo ao controle social

O TCE realizará no município de Tacaimbó no próximo dia 25 a
primeira edição do fórum “TCEndo Cidadania 2017”, cuja  fina-
lidade é estimular o cidadão a fiscalizar os recursos públicos e
exercer o controle social. O evento se realizará no auditório do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e contará com a presença de
Maria Elza Galliza, diretora do Departamento de Controle Mu-
nicipal.

Fundos próprios de previdência
Gestores de fundos

próprios de previdên-
cia dos municípios su-
bordinados às Inspeto-
rias Regionais de Be-
zerros, Surubim, Metro-
politana Norte e Metro-
politana Sul participa-
ram de um encontro no

Tribunal de Contas des-

tinado ao esclarecimento das normas referentes a aposentadorias e
pensões previstas na Resolução TC nº 22/2013. O encontro foi coor-
denado por Marconi Karley (C), chefe do Núcleo de Atos de Pessoal
e Eduardo Machado, da Gerência de Inativos e Pensionistas.

Gestão do patrimônio cultural
O TCE iniciou neste mês

de maio uma série de

oficinas sobre preser-
vação do patrimônio
cultural e obras de res-

tauro destinadas a ges-
tores públicos munici-
pais e estaduais que
atuam nessa área. O Tri-

bunal já concluiu uma
série de auditorias em municípios que têm sítio histórico e agora está
capacitando os gestores para fazer a preservação.

Seleção de estagiários
Candidatos ins-

critos para o pro-
grama de estagiá-
rios do Tribunal

de Contas já po-
dem consultar o

local onde farão as provas, no
dia 11 de junho próximo, no
site do TCE (www.tce.pe.gov.

br). As provas se-
rão realizadas em

quatro escolas do

Recife: Sizenan-

do Silveira, Cô-
nego Rochael de

Medeiros, Sylvio Rabello e
Centro de Educação Valdemar
de Oliveira. 

Índice de Transparência

Análise sobre o Índice de Transparência dos municípios pernam-

bucanos (terceira versão) já está sendo realizada pelo TCE com o
intuito de avaliar a situação dos Portais de Transparência. Prefeitu-
ras e Câmaras Municipais passarão pelo crivo do Tribunal, que pos-
teriormente tornará públicas as conclusões do seu estudo.  

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas 

P
residentes

de 27 Tribu-
nais de Contas,
entre eles o per-
nambucano Car-

los Porto (2º à D),
reuniram-se em

São Paulo no últi-

mo dia 8 para de-
bater uma proposta de PEC (Projeto de Emenda à Constitui-
ção) de autoria da Atricon que cria o Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas e modifica os critérios de composição
desses órgãos, priorizando as carreiras técnicas. O Conse-
lho dos TC’s teria prerrogativas semelhantes à do Conselho
Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo do
Poder Judiciário.
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