
INFORMATIVO

QUINZENAL - Nº 446

Uma boa prática adotada

pela Inspetoria Regional de

Arcoverde na análise de

editais de licitação resultou,

este ano, em uma economia

de recursos de 70 milhões

de reais para os cofres dos

municípios fiscalizados pe-

lo TCE na região. As equi-

pes intensificaram o trabalho preventivo, orientando os gestores por meio

de contato telefônico sobre os procedimentos corretos na preparação dos

editais, evitando assim possíveis prejuízos aos cofres públicos.

Trabalho preventivo

Com base em representações do

Ministério Público de Contas, am-

paradas em julgamentos do TCE, o

Ministério Público do Estado ajui-

zou duas ações civis públicas contra

o ex-prefeito de Belém de Maria,

Valdeci José da Silva, por improbi-

dade administrativa. As representa-

ções, feitas pela procuradora geral

do MPCO, Germana Laureano e

pelo procurador Cristiano Pimentel,

apontaram práticas inconstitucionais

na gestão que afrontam os princípios

que regem a Administração Pública.

Improbidade Administrativa

Cautelar expedida pelo conselheiro Ranilson Ra-

mos determinou à Fundação de Atendimento So-

cioeducativo - FUNASE - que se abstenha de ce-

lebrar contrato com a empresa Casa de Farinha,

até pronunciamento definitivo do TCE sobre pro-

cesso licitatório do qual se sagrou vencedora, cu-

jo objeto é a produção e distribuição de refeições

balanceadas. O pedido de Cautelar foi feito pela

procuradora geral do MPCO, Germana Laurea-

no, em função de haver decisão na vara criminal

de Ipojuca impedindo a participação de pessoas

físicas ligadas à Casa de Farinha em licitações.

Sem contratação 

OTCE lançou em sua página na internet um hotsite com regis-

tro histórico das principais auditorias que marcaram a atuação

da Instituição ao longo dos 51 anos de atividades. Entre os desta-

ques, a duplicação da BR-232, a construção da Via Mangue, a pri-

vatização da Celpe, entre outros. Todos os trabalhos tiveram gran-

de impacto na vida do cidadão e foram acompanhados permanen-

temente pelo Tribunal de Contas.

Auditorias históricas 

O projeto de lei de Abu-

so de Autoridade e a

lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais fo-

ram alguns dos temas

tratados na 4ª reunião

ordinária do Conselho

Nacional de presi-

dentes de Tribunais de

Contas, que contou com a participação do presidente Marcos Loreto. O

evento reuniu representantes de todos os TCs para debater assuntos de

interesse dos órgãos de controle no país.

Reunião de presidentes

O conselheiro Valdecir Pascoal participou como

palestrante de um seminário promovido pela Câ-

mara dos Deputados sobre mudanças na Lei de Im-

probidade. Apalestra abordou, entre outros tópicos,

a importância  do aprimoramento das leis e da bus-

ca da proporcionalidade das ações de controle. A

comissão é presidida pelo deputado Tadeu Alencar.

Seminário na Alepe

Irregularidades apontadas em relatório de auditoria levaram a 2ª Câmara

do TCE a julgar ilegais 551 contratações temporárias feitas pela prefei-

tura de Nazaré da Mata em 2018. A ausência de seleção pública simpli-

ficada e o extrapolamento dos limites de despesas com pessoal no muni-

cípio foram alguns dos problemas que embasaram o voto do relator, con-

selheiro substituto Luiz Arcoverde Filho.

Contratações irregulares 
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Foi um sucesso a 2ª Feira de Arte que reuniu no TCE cerca de 90 expositores,

entre artesãos, designers e artistas plásticos do Estado, além de mestres con-

vidados. A feira, aberta ao público, teve como objetivo difundir a cultura local

e valorizar a produção da arte popular de Pernambuco.

Feira de Arte
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