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O Tribunal de Contas vem intensificando a fis-

calização preventiva junto aos órgãos públicos

e prefeituras municipais, por meio da análise de

editais de licitação, contratos, despesas, além de

aplicação de multas e débitos. Em 2018, essa

atuação preventiva gerou uma economia aos

cofres públicos de R$ 89.523.325,37. O bene-

fício resulta da redução de orçamentos, devo-

lução de recursos e compensação financeira na

execução de contratos

Atuação preventiva

Por proposição do conselheiro Dirceu Rodolfo,

o TCE celebrou um Termo de Ajuste de Gestão

(TAG) com a prefeitura de Jaboatão dos Guara-

rapes visando à melhoria da prestação de ser-

viços de iluminação pública no município. O

TAG estabelece um prazo de 180 dias para rea-

lização de licitação para contratação da nova

empresa responsável pelo atendimento. O não

cumprimento do acordo pode resultar em apli-

cação de multa aos responsáveis.

Termo de Ajuste de Gestão em Jaboatão dos Guararapes

Uma Medida Cautelar, expedida pelo conselheiro Carlos Porto,

determinou a suspensão do contrato firmado entre a prefeitura de

Camaragibe e a empresa responsável pelo fornecimento de ma-

teriais de construção a secretarias municipais. Auditoria realizada

pelo TCE apontou irregularidades na contratação, entre elas,

emissão de notas fiscais com entrega fictícia e contratação com

empresa "de fachada".

Suspensão de contrato

O TCE-PE julgou ilegais 1.421 contratações temporárias realizadas

pela Secretaria de Educação de Pernambuco, em 2017. Entre as

irregularidades apontadas no processo estão o uso reincidente das

contratações temporárias e a acumulação ilegal de cargos.

Contratações irregulares

O programa TCEndo Cidadania deu início a

um novo projeto que tem como objetivo levar

histórias de inspiração e superação aos estu-

dantes do Ensino Médio da rede pública. O

TCEndo Inspira teve como primeiro pales-

trante o procurador do MPCO, Ricardo Ale-

xandre. Em conversa com uma turma do

EREM Padre Machado, ele falou sobre a im-

portância da educação como base para o fu-

turo. A próxima palestra será em maio, no Gi-

násio Pernambucano.

TCEndo Inspira

A procuradora geral do Ministério Público de Contas, Germana Lau-

reano, foi homenageada com o título de cidadã de Timbaúba, em reco-

nhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Germana é

natural do Recife, mas tem avós, mãe e tios nascidos na cidade. "A

história de minha família se confunde, em muitos momentos, com a

própria história da cidade, o que me permitiu nutrir, desde sempre, um

amor genuíno por esta terra", afirmou ela.

Título de Cidadã

Auditoria Especial realizada pelo TCE apurou denúncia de prática

de nepotismo na prefeitura de Itapissuma. A denúncia apontava

possíveis irregularidades em nove nomeações para cargos

comissionados na prefeitura, por se tratarem de parentes do prefeito

da cidade, entre eles uma sobrinha, já exonerada do cargo. O

prefeito foi multado em cerca de oito mil reais.

Nepotismo em Itapissuma

Versão eletrônica

A partir de agora as auditorias

especiais do TCE passam a

ser realizadas eletronicamen-

te, por meio do sistema de

Processo Eletrônico. Com is-

so, o público poderá ter aces-

so a todas as etapas de tra-

balho dos auditores, logo após

a apresentação da defesa pelos

gestores públicos. 

Treinamento

Servidores do TCE e procurado-

res do Ministério Público de

Contas participaram de uma ca-

pacitação e treinamento para o

combate à corrupção e à lavagem

do dinheiro. O curso foi promo-

vido pela Secretaria Nacional de

Justiça, em parceria com o Fó-

rum Permanente de Combate à

Corrupção (FOCCO-PE).
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