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O Colégio de procuradores de

Contas de Pernambuco aprovou

uma resolução que cria o Regi-

mento Interno da Corregedoria do

Ministério Público de Contas, de

modo a realizar o controle das ati-

vidades dos agentes públicos li-

gados ao MPCO. O documento foi

assinado pela procuradora-geral,

Germana Laureano. A Corregedo-

ria do MPCO, chefiada pela procu-

radora-geral adjunta, Eliana La-

penda, foi instituída por lei esta-

dual em março deste ano, e é en-

carregada de orientar, fiscalizar e

avaliar as atividades funcionais e a

conduta dos membros da insti-

tuição. 

Lista de aprovados

Saiu a lista dos candidatos classificados no programa de estágio do Tri-

bunal de Contas. Foram selecionados 476 estudantes de diversas áreas

para compor o cadastro reserva da Casa. Os aprovados serão chamados a

partir deste mês, de acordo com a necessidade dos setores.

Gestão do patrimônio cultural

Auditoria especial realizada pelo

TCE no município de Goiana a-

pontou irregularidades na gestão

do patrimônio histórico-cultural

no exercício financeiro de 2019,

tais como falta de ações de con-

trole, fomento e preservação das

áreas e bens de interesse, defici-

ência na política de cultura e pre-

servação e poucas práticas de educação patrimonial. O relator do processo,

conselheiro substituto Ricardo Rios, determinou à gestão atual, entre outras

recomendações, que adote, no prazo máximo de 18 meses, o Sistema

Municipal de Cultura, conforme determina e detalha a Lei Municipal no

2.300/2015.

Licitação suspensa

A Segunda Câmara do TCE votou pela manutenção de uma Medida Cau-

telar que suspendeu um processo licitatório no município do Cabo de

Santo Agostinho visando à contratação de empresa de engenharia para a

elaboração de projetos de construção, melhoramento e requalificação do

sistema viário e de prédios públicos do município, com valor estimado de

R$ 5.735.753,28. A cautelar foi expedida pela conselheira Teresa Duere,

em função de possíveis falhas no edital apontadas pela equipe de audi-

tores do TCE.
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Agenda de visitas

Dando continuidade à agen-

da de encontros nas Inspeto-

rias Regionais do interior do

Estado, o presidente Dirceu

Rodolfo de Melo Júnior vi-

sitou, nos últimos dias 28 e

29 de outubro, as cidades de

Bezerros e Arcoverde, para

uma conversa com os servi-

dores das respectivas unida-

des locais do TCE nesses municípios. Ele estava acompanhado do conse-

lheiro Carlos Neves e de diretores e gerentes de áreas do Tribunal.  
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Homenagem a João Carneiro Campos

O Tribunal Regional Eleito-

ral de Pernambuco inaugu-

rou, na cidade de Camaragi-

be, a Central de Atendimen-

to ao Eleitor Desembarga-

dor Eleitoral João Henrique

Carneiro Campos, nome

dado em homenagem ao ex-

conselheiro do TCE, faleci-

do em 2019. “Nós nos senti-

mos também homenageados com a lembrança desse grande homem

público, colega e amigo, chamado João Carneiro Campos”, disse o presi-

dente Dirceu Rodolfo.

O s prefeitos das cidades de Cumaru e Aliança assinaram Termos

de Ajuste de Gestão com o TCE se comprometendo a melhorar

a infraestrutura das escolas públicas dos seus municípios e implantar

as medidas necessárias para o retorno seguro dos alunos às aulas

presenciais. Os TAGs são resultado do levantamento feito em

setembro pelo Tribunal de Contas nos 184 municípios do Estado, que

apontou problemas nas unidades escolares. O descumprimento das

obrigações pode levar à aplicação de multa e outras penalidades. Os

termos foram assinados respectivamente pelos conselheiros Marcos

Loreto e Carlos Neves, relatores das citadas cidades. 
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Melhoria das escolas
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