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Orientações do Pleno

Falando de Inovação

O Pleno do TCE respondeu consulta da presidente do Instituto de Pre-

vidência de Quixaba sobre a aplicação de dispositivos legais e regula-

mentares referentes aos benefícios previdenciários dos servidores muni-

cipais. A relatoria do processo foi da conselheira Teresa Duere.

------------------------------------oooo----------------------------------------

O prefeito de Camocim de São Félix também enviou consulta ao TCE,

respondida pelo conselheiro Marcos Loreto. Ele quis saber se a res-

ponsabilidade pelo pagamento dos serviços de coleta de lixo hospitalar

produzido pelo município deve ser da Secretaria de Saúde ou de Meio

Ambiente. Acesse o site tce.pe.gov.br para saber os detalhes. 

Escolas reformadas

Mais um município

atendeu às recomen-

dações do TCE e

providenciou a me-

lhoria de duas esco-

las públicas munici-

pais, que apresenta-

vam problemas na

infraestrutura apon-

tados por uma audi-

toria, realizada no mês de abril. As medidas a serem adotadas pelo ges-

tor municipal foram definidas por meio de um Termo de Ajuste de Ges-

tão assinado pelo prefeito da cidade de Tracunhaém e o relator dos

processos do município, conselheiro Carlos Porto.

Lixo e licitações

O conselheiro Carlos Neves e o

servidor Pedro Teixeira participa-

ram de um seminário promovido

pelo Ministério Público Estadual

sobre “Gestão de Resíduos: Estra-

tégias de atuação interinstitucio-

nal”. Eles falaram sobre a atuação

do TCE na questão do encerra-

mento dos lixões em Pernambuco.

Outro seminário, que teve como te-

ma a nova Lei de Licitações, tam-

bém contou com a participação dos

servidores do Tribunal de Contas,

José Vieira e Eduardo Maia.

Prevenção ao câncer de mama

Para marcar as atividades da cam-

panha Outubro Rosa no TCE, o pro-

grama TCEndo Saúde promoveu

uma palestra com a médica oncolo-

gista Ilka Rocha sobre a prevenção

ao câncer de mama. Os servidores

também tiveram a oportunidade de

conhecer o trabalho da Organização

não Governamental Casa Rosa, que

oferece assistência a mulheres do

interior do Estado, em situação de

vulnerabilidade social, que preci-

sam de tratamento nos hospitais pú-

blicos do Recife.  

Jovens cidadãos

Um grupo de estudan-

tes do Ginásio Per-

nambucano visitou a

Escola de Contas do

TCE para conhecer as

ações do programa

TCEndo Cidadania.

Eles foram recebidos

pela assessora técnica

da Escola, Sandra Ino-

josa, pela assessora da

coordenação da Ou-

vidoria, Luciana Pontes, e pelo servidor Arthur Leandro, doutor em Ciên-

cias Políticas da UFPE, que, na ocasião, fez uma apresentação sobre polí-

ticas públicas e a participação do jovem cidadão.

O laboratório de Inovação do TCE, Prisma Lab, realizou um evento

para discutir, debater e avaliar iniciativas de inovação, no sentido de

enfrentar desafios conjuntos da Administração Pública. O Innovation Day

reuniu especialistas de entidades parceiras como Sebrae, Universidade

Federal Rural de Pernambuco, Ministério Público e Secretaria Estadual

de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de servidores da Casa. O conse-

lheiro Carlos Neves representou o presidente Ranilson Ramos na abertura

do encontro.

FOTO: AUDITORIA

FOTO: ESCOLA DE CONTAS

Passeio pela história

O Dia do Servidor Público, que acontece no próximo dia 28, foi come-

morado pelos servidores do TCE com uma caminhada pelas ruas do

Recife Antigo, que aconteceu nos três sábados passados. Os grupos

percorreram quatro quilômetros, guiados pelo professor Daniel Vieira,

da UFPE, passando por pontos turísticos como Praça da República,

Praça do Arsenal, Marco Zero e as pontes históricas da cidade.
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