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A transparência
nos gastos com

as ações de combate
à Covid-19 não atin-
giu ainda os níveis
desejados na maio-
ria dos 184 municí-
pios de Pernambu-
co. É o que mostra
um levantamento feito nos meses de maio e junho pela Co-
ordenadoria de Controle Externo do Tribunal nos sites e portais
das prefeituras. Apesar de 178 municípios terem nos portais uma
seção específica sobre o assunto, apenas 37 deles divulgam in-
formações relacionadas às contratações e aquisições para o com-
bate à pandemia. O TCE enviou ofício a prefeitos de 113 cidades
alertando sobre as irregularidades.

Governo do Estado 

Os auditores analisaram também o Portal da Transparência do Governo
de Pernambuco, que contém as informações de todos os órgãos e
entidades do Estado. O resultado apontou que o Portal atende a todos
os critérios que foram avaliados nos municípios. O diagnóstico partiu
de auditorias iniciadas em abril para acompanhar os contratos e
aquisições. Diante das inconsistências identificadas pela fiscalização,
foram emitidos Alertas de Responsabilização para que os gestores
corrigissem as falhas. As medidas de correção estão sendo acompanha-
das pela área técnica.

Alertas

O Secretário de
Saúde do Reci-
fe, Jailson Cor-
reia, foi alerta-
do pelo conse-
lheiro Carlos Ne-
ves, relator das
contas da Pasta,
sobre possíveis
irregularidades
encontradas pela equipe técnica do
Núcleo de Engenharia do TCE na
contratação de serviço de locação
de estrutura temporária de leitos
destinados a policlínicas, materni-
dades e Hospital da Mulher do Re-
cife, visando atender às ações de
combate à Covid-19. O relator de-
terminou abertura de auditoria es-
pecial para aprofundar a análise
sobre o assunto.

Outro alerta foi
emitido pelo
conselheiro
Carlos Porto
ao secretário
de Saúde do
Estado, André
Longo, sobre
possíveis irre-
gularidades

apontadas por uma auditoria do
TCE na Dispensa de Licitação para
compra de 100 respiradores impor-
tados da China à empresa Twenty
Six Trading Importação, Exporta-
ção, Comércio e Serviços Ltda.
Além de alertar sobre os proble-
mas, o relator faz algumas reco-
mendações ao gestor, entre elas,
não realizar mais aquisições com a
empresa fiscalizada.

Destaque no hotsite 

A atuação do Minis-
tério Público de Con-
tas para garantir a le-
galidade dos gastos
públicos no combate
ao coronavírus ga-
nhou destaque no hot-
site especial do TCE,
que reúne informa-
ções e orientações so-
bre a pandemia da
COVID-19. Dentre as ações disponibilizadas ao público, estão as re-
comendações expedidas aos órgãos estaduais e municipais durante este
período de emergência em saúde pública. O hotsite pode ser acessado
no endereço coronavirus.tomeconta.com.

Curso online 

A Escola de Contas do TCE está com inscrições abertas para a 4ª turma do
curso online de Auditoria de Folha de Pagamento, oferecido gratuitamente
para quem trabalha com folha de pagamento, controle interno e admi-
nistração pública. As aulas começam em 25 de agosto. Informações no site
escola.tce.pe.gov.br.

Voto de pesar

Em reunião do Pleno da quarta-feira (08), o TCE aprovou um voto de pe-
sar pela morte do servidor Marcos Jorge de Barros Cabral, que sofreu um
infarto aos 57 anos de idade no último dia 03 de julho. Marcos atuava no
gabinete do conselheiro substituto Luiz Arcoverde Filho, que propôs a
homenagem. O presidente Dirceu Rodolfo, os demais conselheiros e a
procuradora-geral do MPCO lamentaram a perda do servidor e prestaram
condolências à família.

Gastos com pesquisa 

Auditoria Especial do Tribunal de Contas vai apurar a utilização de R$
6.607.428,49 em uma pesquisa científica da Secretaria de Saúde do Estado
sobre a pandemia de Covid-19 em Pernambuco. A determinação foi do
conselheiro relator das contas da SES, Carlos Porto, a partir de uma Repre-
sentação Interna da procuradora-geral do Ministério Público de Contas,
Germana Laureano, e do procurador Cristiano Pimentel.
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