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Colégio de presidentes

Oconselheiro Marcos Lo-
reto participou em São

Paulo da reunião do Conse-
lho Nacional dos Presidentes
dos Tribunais de Contas. Foi
a terceira vez que os presi-
dentes se encontraram e,
desta vez, a finalidade do en-
contro foi debater 11 temas
de interesse do controle externo, entre eles o grau de efetividade
das decisões das Cortes de Contas.

O prefeito de Garanhuns, Izaías Régis, assinou com o TCE um Termo de
Ajuste de Gestão pelo qual se compromete, no prazo de 90 dias, a
realizar licitação para aperfeiçoar a compra de material de construção
para as diversas secretarias municipais. O TAG foi assinado no gabinete
do conselheiro Dirceu Rodolfo, que é o relator das contas do município
no presente exercício. 

Ajuste de gestão 

O TCE editou uma resolução no final do mês passado (nº 58/2019) regula-
mentando a transparência dos recursos públicos por parte de Organizações
Sociais de Saúde. A resolução estabelece quais são as informações que
devem ser disponibilizadas pelas OSSs nos portais de transparência, assim
como o prazo e as consequências para quem descumprir a resolução. 

Organizações Sociais

O TCE de Pernambuco re-
cebeu a certificação de ga-
rantia de qualidade do Mar-
co de Medição de Desem-
penho dos Tribunais de
Contas, principal programa
da Atricon (Associação dos
Membros dos Tribunais de
Contas). A certificação foi
obtida após avaliação de desempenho feita por servidores de outros tribu-
nais, que analisou a agilidade no julgamento dos processos,o gerenciamen-
to de prazos, as estratégias de fiscalização de obras e serviços de enge-
nharia e vários outros indicadores. 

Certificação de qualidade 

No último dia 30, o diretor da
Escola de Contas do TCE, con-
selheiro Ranilson Ramos, assi-
nou um convênio de cooperação
técnica com a Faculdade de
Ciências Aplicadas e Sociais de
Petrolina (FACAPE), que foi
representada na ocasião pelo di-
retor Antonio Habib. A institui-
ção oferece 8 cursos de graduação e 9 de pós graduação. Já a Escola de Con-
tas vai oferecer nos dias 1º, 8 e 15 de outubro um curso de introdução às po-
líticas públicas, com foco no controle externo, ministrado pelo analista Ar-
thur Leandro Alves. 

Convênio com a FACAPE 

O Ministério Público de Pernambuco ajuizou uma ação civil pública por
atos de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Águas Belas,
Genivaldo Menezes Delgado, por descumprimento da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal no tocante aos gastos com a folha de pessoal. A ação partiu
de uma representação do Ministério Público de Contas assinada pela pro-
curadora geral Germana Laureano, a partir de julgamento do TCE.

Ação civil pública 

Com base em análise do Ministério Público de Contas, o conselheiro Carlos
Porto expediu medida cautelar determinando um prazo de 10 dias ao Detran-
PE para que adote providências no sentido de garantir o registro de contratos
de financiamento de veículos obedecendo ao critério de alternatividade entre
as empresas credenciadas. Auditoria realizada pelo TCE apontou indícios de
favorecimento à empresa Tecnobank, apesar de existirem outras seis em-
presas credenciadas para a prestação do serviço. O presidente da autarquia,
Roberto Fontelles, acatou a determinação do conselheiro.

Decisão cautelar

Análise prévia de licitação feita pelo TCE no Consórcio Grande Recife ge-
rou uma economia para a prefeitura da capital da ordem de R$ 364.163,59.
O relator do processo foi o conselheiro Carlos Neves, que acatou o relatório
da equipe técnica indicando grave risco de lesão ao erário se a licitação não
fosse revista. O edital foi revogado pelo prefeito Geraldo Júlio e seu objeto
era a contratação de empresa para aferir a quantidade de usuários do sistema
de transportes da área metropolitana. 

Economia de gastos 

O presidente nacional da OAB, Feli-
pe Santa Cruz, esteve no TCE no úl-
timo dia 28 para prestigiar a soleni-
dade de posse do conselheiro Carlos
Neves. O presidente Marcos Loreto,
quebrando o protocolo da sessão,
concedeu-lhe a palavra para fazer

uma saudação ao novo conselheiro.
Santa Cruz elogiou o governador
Paulo Câmara pela escolha e para-
benizou a Assembleia Legislativa por
ter acatado, por unanimidade, o
nome de Carlos Neves para substituir
o conselheiro João Carneiro Campos. 

Posse do novo conselheiro 
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