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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

Opresidente do TCE, conselheiro Marcos Loreto e o se-

cretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, assina-

ram anteontem um convênio de cooperação técnica visando

à cessão de policiais militares da reserva para fazer a segu-

rança patrimonial do edifício-sede da instituição, no Recife,

bem como das Inspetorias Regionais. "Vamos fazer a guarda

do nosso patrimônio físico com o pessoal da reserva, evitan-

do a retirada do pessoal da ativa para a realização desse

serviço", disse o presidente do TCE.

AUDITORIA
Auditoria operacional realizada pelo TCE na Secretaria de De-

senvolvimento Econômico avaliou como estão sendo gerenciados

os recursos hídricos de Pernambuco. Nesse modelo de auditoria, o

Tribunal examina apenas a eficiência, a eficácia e a economicidade

da gestão pública e faz recomendações ao gestor. Uma delas foi no

sentido de que a Compesa intensifique o monitoramento de perdas

de água por conta de ligações clandestinas.

HOMENAGEM 

SOLIDARIEDADE

RECESSO

A Câmara Municipal do Recife outorgou na última sexta-feira (21) a

Medalha do Mérito Judiciário Ministro Djaci Falcão a três

integrantes do TCE: o presidente Marcos Loreto, a conselheira Te-

resa Duere e a procuradora geral do Ministério Público de Contas,

Germana Laureano. A iniciativa partiu da Comissão Executiva da

Casa, que propôs a medalha ao presidente e à procuradora, e do

vereador Aerto Luna, que homenageou Teresa Duere. 
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O TCE realizou no último dia 19 a última sessão plenária do

ano. Até a primeira semana de janeiro, o Pleno e as Câmaras vão

entrar em recesso, mas alguns setores estarão funcionando para

atender às demandas urgentes.

ECONOMIA 2 - Exame feito

pela Inspetoria de Garanhuns

num processo licitatório da

prefeitura de São João resul-

tou numa economia de R$ 450

mil para os cofres do muni-

cípio. Técnicos da Inspetoria

identificaram indícios de fa-

vorecimento à empresa que

seria contratada para a capaci-

tação de servidores e sugeri-

ram ao prefeito a republicação

do edital. O prefeito se an-

tecipou ao TCE e anulou a li-

citação.

ECONOMIA 1 - Análise pré-

via de edital realizada na Secre-

taria de Educação do Recife re-

sultou em uma economia de R$

18 milhões aos cofres da prefei-

tura. O TCE analisou um pre-

gão eletrônico que tinha como

objeto a contratação de empre-

sa para o fornecimento de refei-

ções às escolas municipais no

valor estimado de R$

146.968.727,37. A análise le-

vou a prefeitura a republicar o

edital com o preço reduzido

para R$ 128.580.412,37.

O Tribunal Solidário,

formado por servi-

dores do TCE, pro-

moveu este ano uma

festa natalina para

crianças e adolescen-

tes da ONG Peque-

nos Profetas. Além de

presentes, doados pe-

los servidores do órgão, as crianças se divertiram em brinquedos ar-

mados no pátio externo da Instituição. O nome "Pequenos Profetas"

é uma homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom

Hélder Câmara, que ficou conhecido como "O profeta da paz".
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