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Entrega de fardamentos

A conselheira Teresa Duere deu um prazo de cinco dias à Secretaria

Estadual de Educação para que preste esclarecimentos sobre o atraso na

entrega dos fardamentos aos alunos da rede pública estadual de ensino.

Com base nessas informações, o TCE vai instaurar uma auditoria especial

para saber o que aconteceu no processo de licitação ao longo da etapa de

contratação desse material.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER) terá

que adotar medidas urgentes no sentido de solucionar irregularidades

nas obras da BR-101/PE. O alerta foi dado pela conselheira Teresa

Duere após análise da área técnica do TCE que identificou, entre ou-

tros pontos, deficiência no controle dos serviços executados e na quali-

dade do material utilizado.

Irregularidades na BR 101

A denúncia apontou ainda falta de uso de 100 aparelhos de ar condicionado

também estocados no Hospital Otávio de Freitas. A pedido do Ministério

Público de Contas, o TCE, por meio do conselheiro Carlos Porto, emitiu

Alerta de Responsabilização à Secretaria de Saúde do Estado para que dê

utilidade aos equipamentos, adquiridos em 2014 para atender às Unidades

Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs) de Carpina, Escada e

Palmares, cujas obras estão paradas, sem previsão de conclusão.

Aparelhos sem utilidade

Os conselheiros Carlos Neves e Valdecir Pascoal e a procuradora geral do

MPCO, Germana Laureano, participaram do I Congresso Pernambucano

de Direito Municipal, promovido pela OAB-PE, com apoio da Escola de

Contas do TCE. Eles participaram de uma mesa de debate sobre a aplicação

da Lei de Responsabilidade Fiscal em tempos de crise.

Por proposição do presidente Marcos Loreto, o

Pleno do TCE aprovou um voto de pesar pela morte

do servidor Caio César Costa Coelho Caribé, lotado

na Inspetoria Regional de Petrolina, que morreu no

último dia 26 de setembro, aos 50 anos de idade.

Caio foi homenageado pela Faculdade de Ciências

Aplicadas e Sociais de Petrolina, que batizou a nova

de turma de pós-graduação em Gestão Pública com

o nome dele. A nova ciclovia da cidade também terá

receberá o nome do servidor.

Evento na OAB

Homenagem a Caio Caribé

OTribunal de Contas foi uma das instituições homenageadas

pela Assembleia Legislativa do Estado por ocasião das come-

morações dos 30 anos de promulgação da Constituição Estadual. O

presidente Marcos Loreto e o vice-presidente Dirceu Rodolfo rece-

beram medalhas em nome da Instituição. Os conselheiros Carlos

Porto e Ranilson Ramos também foram condecorados por terem

integrado a Assembleia Constituinte que elaborou o texto da Carta

Magna pernambucana.

Homenagem da Alepe

A procuradora geral do MPCO,

Germana Laureano, requereu ao

TCE a instauração de auditoria es-

pecial na Compesa para apurar va-

lores devidos pelo Estado à compa-

nhia, em função do atraso no paga-

mento das faturas de água/esgoto

entre os anos de 2017 e 2019.

Atraso no pagamento

O Ministério Público de Contas ofe-

receu representação ao Ministério

Público Federal para que sejam apu-

rados indícios de improbidade ad-

ministrativa na Secretaria Estadual

de Saúde. A representação foi ba-

seada em denúncia encaminhada ao

MPCO sobre a falta de utilidade de

27 ambulâncias novas, adquiridas

em 2013 pelo Ministério da Saúde,

ao preço unitário de 120 mil reais.

Os veículos estavam estacionados,

até o último mês de maio, no pátio

do Hospital Otávio de Freitas.

Ambulâncias paradas
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