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O presidente do TCE considera um

retrocesso projeto de lei (4.162/2019)

que prorroga o prazo para que os

municípios adotem o uso de ater-

ros sanitários e deixem de usar li-

xões a céu aberto. O projeto foi a-

provado pela Câmara em dezem-

bro e aguarda tramitação no Sena-

do. A preocupação do TCE é com

a possibilidade de alguns gestores,

que ainda nem cumpriram o pri-

meiro prazo estipulado pela Lei

12.305/2010 (agosto de 2014) para

se adequar às exigências, se aco-

modem diante das novas possibili-

dades. "Vamos continuar aplicando

sanção e multa porque está haven-

do um descumprimento da legisla-

ção de crimes ambientais", afir-

mou o presidente. 

Combate à corrupção 

Retrocesso nos resíduos sólidos

Levantamento do Núcleo de Enge-

nharia do TCE mostra evolução no

número de municípios que fazem o

correto descarte do lixo em aterros

sanitários. Passou de 92, em no-

vembro de 2019, para 104 em janei-

ro deste ano. "Este avanço se deve

em grande parte ao trabalho exaus-

tivo do Tribunal de Contas para ori-

entar os gestores municipais quanto

às boas práticas que devem ser se-

guidas e ao monitoramento que rea-

lizamos para acompanhar o descarte

do lixo pelos municípios, cujo re-

sultado pode ser prejudicado com a

concessão de novos prazos", afirmou

Pedro Teixeira, do Núcleo de Enge-

nharia do TCE.

A procuradora geral do Ministério Público

de Contas, Germana Laureano, foi eleita

presidente do Conselho Nacional dos Pro-

curadores Gerais de Contas (CNPGC), ór-

gão que atua na uniformização do trabalho

das instituições ministeriais de Contas de

todo o País. Durante sessão do Pleno, ela foi

parabenizada pelos conselheiros do TCE

pelo novo cargo. A posse acontece em mar-

ço em Brasília.

Evolução

Presidente do CNPGC

Ação Civil 

Análise de licitação para compra de

combustível, realizada pelo TCE na

prefeitura da Gameleira, sob a

relatoria do conselheiro Valdecir

Pascoal, resultou em economia de

R$ 1.732.146,82 aos cofres do muni-

cípio. O trabalho, feito pela equipe

da Gerência de Auditoria de Proce-

dimentos Licitatórios do Tribunal,

identificou irregularidades, entre

elas, o valor licitado, que estava aci-

ma das despesas realizadas com o

fornecimento de combustíveis nos

dois anos anteriores. A prefeitura

suspendeu a licitação, acatou as re-

comendações do TCE e publicou no-

vo edital, reduzindo o valor do servi-

ço a ser contratado.

Economia para o município

Posse Atricon 

A Escola de Contas do TCE lançou o calendário de cursos para os meses de

março e abril, com aulas presenciais e a distância. Entre os temas abordados

estão, Fundamentos da Nova Previdência, Comprev, Como Planejar as Con-

tratações Públicas, eSocial, Gestão e Fiscalização de Contratos para Estatais,

entre outros. Informações no site escola.tce.pe.gov.br. 

Calendário de cursos

Opresidente Dirceu Rodolfo e a procuradora geral do Ministério Pú-

blico de Contas, Germana Laureano, visitaram a sede do Departamen-

to de Repressão ao Crime Organizado (Draco) para uma reunião com a de-

legada titular, Sylvana Lellis. O TCE e o MPCO querem reforçar a parceria

com a Polícia Civil para atuação em conjunto no combate à corrupção. "A

Polícia Civil, por meio do Draco, já é uma grande parceira do Tribunal de

Contas, tendo demonstrado forte potencialidade de consubstanciar provas

importantes para nós. O que se pretende agora é levar essa cooperação téc-

nica para o plano institucional a partir da assinatura de um convênio ou

acordo", explicou o presidente Dirceu Rodolfo.
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Com base em representação assinada pela procuradora geral do MPCO, Ger-

mana Laureano, o Ministério Público do Estado ajuizou uma ação civil públi-

ca, por ato de improbidade administrativa, contra o ex-prefeito de Granito, An-

tônio Carlos Pereira. Arepresentação teve como fundamento o julgamento, na

Segunda Câmara do TCE, pela irregularidade das contas de gestão de 2015,

que apontou, entre outros fatos, pagamento indevido de despesa com diária não

prevista em contrato, causando prejuízo de R$ 12.985,00 aos cofres públicos.

Os conselheiros Dirceu Rodolfo

(presidente), Valdecir Pascoal e

Carlos Neves, participaram em

Brasília, da posse da nova dire-

toria da Associação Nacional dos

Membros dos Tribunais de Con-

tas (Atricon). O conselheiro Fá-

bio Túlio (TCE-PB) foi recondu-

zido ao cargo. O conselheiro Marcos Loreto (TCE-PE) foi eleito diretor de

Relações Político-Institucionais da entidade.
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