
INFORMATIVO

Uma auditoria, que terá como relator o conselheiro Marcos Loreto,

vai acompanhar as ações do Consórcio Grande Recife para me-

lhorar o sistema de transporte público. Durante reunião no TCE, com a

presença dos conselheiros Ranilson Ramos (vice-presidente) e Marcos

Loreto e de representantes do MPPE e MPCO, os secretários estaduais

que respondem pelo transporte da RMR, anunciaram um reforço de 100

veículos nas linhas que apresentam superlotação. Aatuação do TCE, em

conjunto com outros órgãos de controle, visa garantir os melhores resul-

tados no atendimento dos serviços à população e minimizar os riscos de

transmissibilidade da Covid-19.
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O TCE encaminhou ofício às prefei-

turas dos 184 municípios pernambu-

canos pedindo informações sobre es-

toque de oxigênio, contratos com em-

presas fornecedoras, abastecimento e

distribuição na rede de saúde. Os

gestores também terão que dizer

quais as medidas que estão adotando

para evitar o colapso no fornecimento

de oxigênio, como acontece nos

estados do Norte do país. A equipe

técnica do Tribunal está fazendo

inspeções nas unidades de saúde para

verificar a situação do atendimento.

ATENTO À VACINAÇÃO
Outra preocupação do TCE é em relação à vacinação contra Covid-19 nos

municípios pernambucanos. A Ouvidoria criou um canal para receber

denúncias da população sobre irregularidades na fila da imunização. Aces-

se o site tce.pe.gov.br.

SEM ALUGUEL

Cautelar expedida pela conselheira Teresa Duere determinou à Secretaria

de Desenvolvimento Social e Juventude do Recife que suspenda a dispen-

sa de licitação para locação, durante 12 meses, de um imóvel destinado a

abrigar um grupo de refugiados venezuelanos. O procurador do Ministério

Público de Contas, Cristiano Pimentel, autor do pedido de cautelar, apon-

tou irregularidades no processo, entre elas, o preço da locação, que seria

desproporcional ao valor do imóvel.

COMPRA SUSPENSA

Também por determinação da con-

selheira Teresa Duere, atendendo

representação do MPCO, a Secre-

taria de Educação do Recife foi ori-

entada a não realizar o pagamento

relacionado à contratação de em-

presa para aquisição do robô Hu-

manóide Pepper, destinado ao pro-

grama Robótica na Escola. O pro-

curador Cristiano Pimentel ques-

tionou a legitimidade da aquisição,

considerando o momento de emer-

gência e de calamidade em função

da Covid-19.

ECONOMIA PARA OLINDA

A prefeitura de Olinda economizou mais de três milhões de reais após

análise feita pela equipe técnica do TCE numa licitação para compra de

medicamentos, no valor de R$ 12.185.150,96, sob a relatoria do conselhei-

ro Marcos Loreto. Os auditores identificaram, entre outros, indícios de irre-

gularidades no orçamento estimativo. Ao ser notificada, a prefeitura repu-

blicou o edital, reduzindo em 85% a quantidade dos medicamentos adqui-

ridos e diminuindo os valores dos itens que estavam com sobrepreço, o que

gerou a economia ao município.

ORIENTAÇÃO AOS GESTORES

Prefeitos, assessores e pre-

sidentes de Câmaras Mu-

nicipais estarão reunidos

nos próximos dias 3, 4 e 5

de fevereiro, para debater

temas de relevância na

gestão pública durante o V

Seminário para os Novos

Gestores Municipais, pro-

movido pelo TCE e que acontece de forma virtual. O encontro será trans-

mitido pelo canal TV Escola TCE-PE, no YouTube. As inscrições podem

ser feitas pelo site tce.pe.gov.br.

VISITA

O conselheiro Ranilson Ra-

mos, acompanhado do enge-

nheiro do TCE, Márcio Pe-

nante, fez uma visita às obras

de restauração da rodovia PE-

635, no sertão do São Fran-

cisco para conferir o anda-

mento dos trabalhos. “Ao fa-

zer essa fiscalização concomitante, o controle externo dá ao cidadão a se-

gurança de que os projetos serão concluídos no prazo determinado e

compactuado com o gestor público”, disse ele.
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