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Desafios dos Tribunais de Contas

Ações para o Complexo Prisional do Curado

No Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de

Contas (ENCO 2022), realizado no início da semana, em Minas Gerais,

o conselheiro Valdecir Pascoal ministrou a palestra “O ético processo

legal de controle externo”. O grande desafio dos TCs é "ganhar definiti-

vamente a confiança e ser reconhecido e respeitado pela sociedade e

pelos entes fiscalizados", ele disse. Ao final, foram aprovadas Cartas de

Compromisso com ações para fortalecer a atuação das Corregedorias e

Ouvidorias dos Tribunais de Contas.

Atenção às pessoas idosas

O Tribunal de Contas

e o Ministério Público

de Contas de Pernam-

buco expediram uma

Recomendação Conjun-

ta (TCE/MPC nº 02/

2022) aos gestores pú-

blicos sobre a necessi-

dade de as prefeituras

estruturarem, nos mu-

nicípios, os Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, bem como os Fundos

para manejo de recursos. "Nosso objetivo é que todos os municípios per-

nambucanos tenham seu próprio Conselho e o respectivo Fundo como

forma de garantir a execução da política pública mais adequada à pessoa

idosa”, disse o presidente do TCE, conselheiro Ranilson Ramos.

Atuação preventiva

Aquisição de livros

APrimeira Câmara do TCE referendou uma Medida Cautelar, sob a relatoria

do conselheiro Marcos Loreto, determinando à prefeitura de Goiana, que

suspenda o Pregão Eletrônico nº 68/2022 para aquisição de livros didáticos.

O Tribunal identificou problemas nas especificações, quantidades e na

pesquisa de valores no mercado. Outra cautelar foi referendada determi-

nando ao Consórcio Intermunicipal Dom Mariano, a suspensão do Pregão

N° 002/22, para fornecimento de acervo bibliográfico aos municípios con-

sorciados. Assinada pelo conselheiro Carlos Porto, a medida se baseou na

insuficiência de estudos prévios e especificações do objeto, o que restringiu

a competitividade. 

Melhorias em aterro sanitário

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas julgou regular o cumprimento

de um Termo de Ajuste de Gestão (TAG) do município de Petrolândia,

assinado em outubro de 2021, que definiu etapas e prazos para implantar

melhorias do aterro sanitário da localidade. Com a realização de novas

vistorias, a auditoria do TCE constatou que as obrigações foram realizadas

pelo município. A relatoria foi do conselheiro Marcos Loreto.

Encontros regionais

O TCE e representan-

tes do governo esta-

dual estão realizando

uma série de encon-

tros regionais para

discutir os avanços na

prestação dos serviços

de transporte escolar e

orientar os municípios

pernambucanos na so-

lução de problemas.

As primeiras reuniões aconteceram em Surubim e Petrolina. As próximas

cidades a serem visitadas serão Palmares (4/10), Garanhuns (5), Recife (6),

Bezerros (13) e Arcoverde (14). A iniciativa faz parte do monitoramento

que o TCE está realizando para verificar a adoção de medidas corretivas

pelos gestores municipais para sanar as irregularidades encontradas na

Operação Transporte Seguro, realizada em abril deste ano.

Opresidente do TCE, Ranilson Ramos, integrou o Gabinete de

Crise do Complexo Prisional do Curado para melhorar as

condições dos detentos. O Ato Conjunto nº 34, foi assinado, no úl-

timo dia 19, no Tribunal de Justiça de Pernambuco para acom-

panhar as medidas que estão sendo tomadas para resolver pro-

blemas do complexo prisional. Também subscreveram o docu-

mento o presidente do TJPE, o corregedor-geral da Justiça, o procu-

rador-geral de Justiça, o defensor público geral, e o secretário de

Justiça e Direitos Humanos do Estado.
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