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OBRAS INACABADAS -  Levantamento recente divulgado

pelo Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas aponta para

um total de 1.548 obras paralisadas em Pernambuco. Os contra-

tos somam cerca de R$ 7 bilhões, dos quais mais de R$ 2 bi-

lhões já pagos. Os contratos que envolvem os maiores valores

são nas áreas de saneamento, habitação, transporte e mobilida-

de. Das 21 obras em barragens previstas, apenas nove estão em

andamento. Em relação às obras de habitação, 99% dos traba-

lhos estão paralisados. Dos 995 contratos relacionados à mobi-

lidade e transporte, 405 estão estagnados.

AÇÕES DO TCE - O TCE desenvolve ações preventivas e

corretivas para tentar evitar o desperdício de dinheiro, seja por

meio de auditorias nas licitações e fiscalizações nas obras em

andamento.

VISITA DE DE-
PUTADOS - Uma

comitiva formada

por deputados es-

taduais da oposi-

ção esteve no TCE

para solicitar ao

presidente Marcos

Loreto uma cópia

do relatório sobre

obras inacabadas. O estudo, segundo eles, é grande importância

para o monitoramento das ações desenvolvidas pela gestão

pública estadual.
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CURSOS DE MARÇO - AEs-

cola de Contas Públicas do TCE

oferecerá novos cursos a partir

de março. Estão previstas novas

capacitações dentro do Progra-

ma de Interiorização como Con-

tratos Administrativos e Implan-

tação e Regulamentação das ou-

vidorias, que serão ministrados

nos municípios de Surubim, Pal-

mares e Petrolina. As inscrições

podem ser feitas no site da es-

cola.

ATUAÇÃO PRÉVIA - Análise feita pelo TCE num Pregão

Eletrônico da Prefeitura de Garanhuns resultou em uma eco-

nomia de R$ 750 mil para os cofres municipais. O objeto do

Pregão era a locação de 13 de veículos zero km para atender à

Câmara Municipal. Seguindo parecer da equipe técnica, o con-

selheiro Dirceu Rodolfo entendeu que o aluguel estava fora dos

preços de marcado e determinou a sua anulação, no que foi aten-

dido pela prefeitura.

TRANSPORTE ESCOLAR -

Auditoria especial realizada pe-

lo TCE no transporte escolar do

município de Carpina foi con-

siderada irregular pela 2ª Câma-

ra em processo que teve como

relator o conselheiro Carlos Por-

to. Foi imputado um débito soli-

dário no valor de 879.449,49 à

empresa que venceu à licitação,

ao ex-prefeito Sandoval Luna e

ao fiscal de transporte, Rodrigo

Loiola da Silva.

CONVITE - Acompanhado

pelo vice-prefeito, Márcio

Botelho e pelo procurador ju-

rídico do município, Eduardo

Porto, o prefeito da cidade de

Olinda, Professor Lupércio

Nascimento, esteve no Tribu-

nal de Contas para convidar o

presidente Marcos Loreto pa-

ra a abertura oficial do car-

naval do município, no  pró-

ximo dia 28, na Praça do Car-

mo.

OFICINA DO MPPE - Convidada pelo Ministério Público Es-

tadual, a procuradora geral do Ministério Público de Contas,

Germana Laureano, participou no último dia 21 de uma oficina

sobre "Processos administrativos no âmbito do TCE e ferra-

mentas de investigação". O evento se destinou a 62 novos pro-

motores que ingressaram recentemente na carreira. Germana foi

convidada pelo procurador de justiça Sílvio José Menezes Ta-

vares. O servidor Fábio Pedrosa também participou do evento,

falando sobre o portal Tome Conta.

DIVULGAÇÃO
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ALERTAAO DER - Um alerta

de responsabilização ao DER foi

expedido pela conselheira Teresa

Duere, determinando ao órgão

que tome as medidas necessárias

para afastar irregularidades en-

contradas no contrato firmado

com o consórcio Andrade Gue-

des/Astep para adequação de ca-

pacidade, segurança e reabilita-

ção do pavimento da  BR-101, no

trecho que vai do Km 51,6 ao Km

82,3, no contorno do Recife.
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