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Na mais longa sessão de sua história, que se prolongou durante
quase 12 horas, o Tribunal de Contas julgou irregulares os pro-

cessos referentes à construção e ao contrato de concessão para
exploração da Arena Pernambuco. Após a decisão, o relator, con-
selheiro Dirceu Rodolfo, determinou ainda a abertura de Auditoria
Especial para analisar os gastos do governo após a rescisão do
contrato, e expedição de Medida Cautelar para suspender, na ínte-
gra, os pagamentos feitos pelo Estado à concessionária.

Julgamento da Arena Pernambuco

Na mesma sessão do último dia 17, a Segunda Câmara decidiu pela ex-
tinção do processo de denúncia feita pela Associação dos Procuradores de
Jaboatão dos Guararapes sobre repasse irregular de honorários aos pro-
curadores do município. O conselheiro Dirceu Rodolfo, relator do proces-
so, considerou a denúncia inconclusiva e confusa e determinou a abertura
de uma Auditoria Especial para aprofundar o assunto.

Denúncia inconclusiva

Relatório elaborado pela equipe
técnica do TCE mostra uma evolu-
ção no Índice de Convergência
Contábil dos 184 municípios per-
nambucanos. O ICCpe mede a con-
fiabilidade dos demonstrativos con-
tábeis que compõem a prestação de
contas das prefeituras. Em relação

ao estudo anterior, houve uma re-
dução dos municípios com índice
crítico que passou de 9,8% para
1,6%; e insuficiente que era de
47,7% para 28,8%, além de um au-
mento no número de cidades com
status moderado, que subiu de 44,6%
para 59,2%.  

Evolução Contábil

O Pleno do TCE respondeu uma Consulta sobre a adesão, por parte dos
órgãos públicos, às atas de registro de preços, conhecida como "carona".  A
consulta questionou o Tribunal sobre a legalidade dessa prática, que consiste
na contratação baseada num sistema de registro de preços em vigor, mas que
envolve órgão público ou prefeitura não participante originalmente. O TCE
respondeu que a adesão "tardia" a atas de registro de preços pode ser
instituída por regulamento próprio compatível com o Sistema de Registro de
Preços estabelecido na Lei de Licitações, desde que em sincronia com os
princípios legais e sem possibilidade de novos acréscimos.

Carona regulamentada

O Pleno do TCE enviou parecer prévio à Assembleia Legislativa julgando
regular as contas do governador do Estado relativas ao ano de 2017. O
relatório de auditoria mostra que o Governo aplicou 27,31% da receita na
manutenção e desenvolvimento do ensino (R$ 5, 070 bilhões) e 16,32%
nos serviços públicos de saúde (R$ 3, 030 bilhões), cumprindo o mínimo
constitucional. 

Contas do governador

O TCE é uma das institui-
ções parceiras que com-
põem a Rede de Ouvido-
rias Públicas e Afins (Rede
Ouvir-PE), criada para dis-
seminar conhecimentos e
fortalecer as ouvidorias dos
poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, bem co-
mo dos órgãos de controle externo de Pernambuco. O protocolo de inten-
ções da Rede foi assinado pelo presidente Marcos Loreto, durante seminá-
rio que contou com a presença do governador Paulo Câmara.

Rede de Ouvidorias

O presidente eleito
do TCE, conselhei-
ro Dirceu Rodolfo,
fez uma visita aos
representantes dos
Poderes para entre-
ga do convite de sua
posse, que acontece
no dia 07 de janei-
ro. O conselheiro
esteve com o go-
vernador Paulo Câ-
mara, com o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, com o presidente da
Assembleia Legislativa, Eriberto Medeiros e com o Procurador Geral de
Justiça, Francisco Barros.

Posse em janeiro

A procuradora geral do Ministério Público de Contas, Germana Laureano,
foi uma das convidadas do evento Conectauditoria, promovido pela Coor-
denadoria de Controle Externo do TCE. Germana participou do debate
sobre integração dos órgãos de controle no combate à corrupção.

Em sorteio realizado pelo colégio de Procuradores, o MPCO definiu os
nomes dos procuradores que ficarão responsáveis pelo acompanhamento
da gestão e dos processos, encaminhados para parecer, de cada um dos 184
municípios pernambucanos no biênio 2020-2021. A relação está dispo-
nível para acesso no site do TCE – www.tce.pe.gov.br. 
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