
OTCE vai dar início à apuração do Índice de Transparência
dos Municípios, que avalia os sites e portais das prefeituras

e Câmaras Municipais, estimulando a melhoria da transparência
pública. Além de uma maior exigência quanto aos critérios já
estabelecidos, a avaliação vai observar o cumprimento da Lei
Federal nº 13.979/20 que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento ao coronavírus, especialmente no que diz respeito à ime-
diata divulgação das contratações ou aquisições realizadas por
meio de dispensa de licitação, fundamentada por esta lei.

De olho na Transparência

Recomendação aos gestores

O Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual expediram uma
recomendação conjunta aos gestores públicos para que sejam
reavaliadas todas as licitações, dispensas e inexigibilidades em curso,
dando continuidade apenas àquelas que são estratégicas ou essenciais
ao funcionamento da administração durante a pandemia do novo coro-
navírus. A recomendação, assinada pelo presidente Dirceu Rodolfo e
pelo Procurador de Justiça, Francisco Dirceu de Barros, é no sentido de
garantir que os gastos públicos, neste momento, sejam concentrados
nas ações de saúde e assistência social.

Alerta à SES 

Atendendo solicitação do Ministério Público de Contas, o conselheiro
Carlos Porto expediu Alerta de Responsabilização à Secretaria de Saúde do
Estado sobre possíveis falhas na contratação de equipamentos, materiais e
serviços destinados aos hospitais de campanha de Caruaru e Serra Talhada,
para atendimento aos pacientes com Covid-19. O conselheiro levou em
conta a Representação Interna nº 08/2020 do MPCO, assinada pela
procuradora-geral, Germana Laureano, e chamando a atenção dos gestores
para a incompatibilidade entre o objeto licitado e os curtos prazos estabe-
lecidos pelos chamamentos públicos. ASecretaria terá cinco dias para infor-
mar o TCE sobre a adoção das medidas propostas na recomendação.

Compra suspensa

O conselheiro Valdecir Pascoal expediu cautelar suspendendo a compra,
com dispensa de licitação, de aparelhos de smartphones pela prefeitura do
Recife, destinados a alunos da rede pública de ensino. O pedido  foi feito
pelo Ministério Público de Contas sob a alegação de que as justificativas
apresentadas pela Secretaria de Educação não estavam adequadas ao estado
de calamidade pelo coronavírus e aos entendimentos já manifestados pelo
TCE na pandemia. A cautelar determinou a realização de um Pregão
Simplificado Eletrônico, método que não dispensaria a licitação, mas
garantiria a agilidade necessária para o momento. A prefeitura revogou a
dispensa e anunciou que vai cumprir a determinação do TCE.

Curso online 

A Escola de Contas está com inscrições abertas para o curso gratuito e
online de Transparência Pública na Gestão Municipal, que acontece de 28
de abril a 12 de maio. Informações pelo site escola.tce.pe.gov.br.

Conversa ao vivo

O presidente Dirceu Rodolfo participa, na próxima quinta-feira (30), de
uma live sobre os desafios dos Tribunais de Contas em tempos de pande-
mia, promovida pela Escola de Contas. A conversa terá a participação do
presidente da Atricon, conselheiro Fábio Nogueira (TCE-PB) e será
mediada pelo diretor da Escola, conselheiro Valdecir Pascoal. Atransmissão
será pelo canal da Escola no Youtube, a partir das 20h.

Banco de preços 

Tribunal de Contas e Secretaria
Estadual da Fazenda discutem
convênio para criação de um
banco de preços para o gestor
público, com referências de
valores de produtos e insumos
a serem adquiridos nas ações
de enfrentamento e combate à
Covid-19. Os preços disponibi-
lizados seriam baseados em informações de notas fiscais eletrônicas
emitidas, possibilitando aos gestores a consulta a uma fonte real e confiável
dos valores praticados no mercado.

Sessões ordinárias

As sessões ordinárias do Pleno e das Câmaras do TCE, que estavam sus-
pensas em função da pandemia do coronavírus, serão retomadas a partir
desta semana, por meio de videoconferência. O agendamento e a convo-
cação dos advogados e partes interessadas serão feitos pelo Google
Agenda, com a disponibilização do link de acesso à sala virtual. A
primeira sessão acontece na próxima quinta-feira. Até então, o TCE
vinha realizando apenas sessões extraordinárias para tratar de processos
de Medidas Cautelares e Consultas relacionados à emergência de saúde
pública no Estado.
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