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OTCE-PE é uma das nove instituições a formalizarem acordo de
cooperação técnica para cessão do direito de uso gratuito do

Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvido pelo TRF4 para
produção e gestão de documentos e processos eletrônicos. "O sis-
tema possibilita dar soluções a angústias que se espraiam para todos
os órgãos públicos, neste momento em que a administração pública
lida com problemas da pós-modernidade, e que exige empre-
endedorismo", afirmou o presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior.

Atuação preventiva 

Sistema Eletrônico de Informações 

Após medida cautelar expedida pelo conselheiro Carlos Neves, a
prefeitura de Cabrobó rescindiu dois contratos firmados com escritório de
advocacia, no valor de 168 mil reais por ano. A cautelar atendeu repre-
sentação interna da procuradora-geral do MPCO, Germana Laureano, com
base em irregularidades identificadas na contratação, que trariam risco de
prejuízo aos cofres públicos.

Limites para dispensa de licitação 

O Pleno do TCE respondeu uma consulta formulada pela Prefeita de Petrolân-
dia sobre os limites previstos na legislação para dispensa de licitação. Aprefeita
questionou o TCE se os limites são por unidades gestoras ou por cada muni-
cípio. O relator, conselheiro Valdecir Pascoal, respondeu que os tetos prescritos
na lei, caso a execução orçamentária seja centralizada, aplicam-se à prefeitura
como um todo, incluindo órgãos e secretarias. Caso seja descentralizada, os
tetos se aplicam para cada uma das unidades gestoras do município.

Recursos acatados 

O Pleno do TCE deu provimento a dois recursos ordinários interpostos
pelo MPCO, para reformular decisões da Primeira Câmara. Um dos
recursos, de autoria do procurador Guido Rostand, foi para modificar o
Acórdão que julgou regular, com ressalvas, uma auditoria especial reali-
zada no município de Surubim. O outro foi interposto pela procuradora-
geral, Germana Laureano, para modificar decisão relativa a uma auditoria
especial no Cabo de Santo Agostinho, julgada regular com ressalvas. Os
recursos foram acatados respectivamente pelos conselheiros Carlos Porto
e Adriano Cisneiros (substituto), e os acórdãos reformulados, passando a
ser pela irregularidade dos objetos das auditorias.

Encontro Nacional dos TCs 

O conselheiro Valdecir
Pascoal foi um dos pa-
lestrantes da cerimônia
de abertura do VII En-
contro Nacional dos
Tribunais de Contas,
que aconteceu esta se-
mana de forma virtual.
O conselheiro falou so-
bre "Os desafios da ges-
tão, do legislativo e dos
Tribunais de Contas em tempos de pandemia". O encontro foi promovido
pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em
parceria com outras entidades. Pascoal foi presidente da Atricon por dois
mandatos consecutivos.

Cautelar eletrônica

A exemplo das modalidades de auditoria especial, consulta, prestação de
contas, gestão fiscal, recurso e pedido de rescisão, os processos de medida
cautelar, seus agravos regimentais e recursos, passaram a tramitar no TCE
de forma eletrônica. A mudança vai trazer mais agilidade e segurança nas
informações processuais.

Debate sobre educação 

Transparência nos poderes 

O presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior visitou os representantes
do TJPE, do MPPE e da Alepe para falar sobre o Índice de Transpa-
rência na esfera estadual, que está em estudo no TCE. O conselheiro
fez uma apresentação das análises preliminares da transparência nos
órgãos estaduais, para que avaliem melhorias e aperfeiçoamento da di-
vulgação das suas informações.
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A Escola de Contas do TCE promove, nos próximos dias 02 e 03/12, o
Encontro dos Conselhos Municipais em Educação, evento virtual que vai
discutir o tema "Educação Infantil, Desafios e Perspectivas em 2020/2021.
O encontro terá a participação dos conselheiros Dirceu Rodolfo, Valdecir
Pascoal (diretor da Escola de Contas) e Teresa Duere (relatora da Pasta de
Educação), além de servidores da Casa.


