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Volta das sessões

O TCE deu início às sessões de julgamento das Câmaras e do Pleno, que

estavam suspensas desde o fim de dezembro. Em razão do aumento no

número de casos de Covid-19, durante o mês de fevereiro, as sessões

serão realizadas de forma exclusivamente remota, com transmissão ao

vivo pelo Youtube. A volta presencial está prevista para 03 de março.

Economia de 6 milhões

Uma Auditoria Especial realizada

pelo TCE em um contrato da Se-

cretaria Estadual de Saúde, refe-

rente ao Hospital de Campanha

Petrolina, gerou uma economia de

R$ 6.252.225,82 para os cofres

públicos do Estado. O objetivo da

auditoria, que teve como relator o

conselheiro Carlos Porto, foi ana-

lisar se, no encerramento do con-

trato com a Organização Social de

Saúde responsável pela gestão do

hospital, houve proporcionalidade

entre os leitos efetivamente im-

plantados e os repasses financeiros

enviados à OSS.

Compromisso em melhorar as escolas

O prefeito da cidade de Araripina

assinou um Termo de Ajuste de

Gestão (TAG) com o conselheiro

Valdecir Pascoal, relator das con-

tas do município em 2021, se com-

prometendo a melhorar a infra-

estrutura das escolas públicas mu-

nicipais. Os ajustes devem acon-

tecer entre 60 e 150 dias, e, caso

não sejam cumpridos, o município

poderá sofrer penalidades, como

aplicação de multa, sem prejuízo

de outras sanções legalmente pre-

vistas.

Aprendizado com autonomia

A Escola de Contas deu início às atividades em 2022 com a oferta de cursos

autoinstrucionais, que são capacitações disponibilizadas de forma contínua

e sem o acompanhamento de um tutor, possibilitando ao participante ace-

ssar materiais e conteúdos de acordo com seu tempo e ritmo de apren-

dizagem. Informações pelo e-mail secretariaescolar@tce.pe.gov.br.

Calendário de obrigações

Os gestores públicos têm

até o dia 31 deste mês para

enviar ao TCE os atos de

admissões provenientes de

concursos públicos ou pro-

vimentos derivados, cujas

nomeações tenham ocorri-

do no mês de dezembro de

2021, decorrentes de con-

tratos temporários ou con-

cursos públicos. A remessa dos documentos deve ser feita no formato

eletrônico. Mais informações no site tce.pe.gov.br.

MPCO tem novo procurador-geral 

O novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Gustavo

Massa, tomou posse no cargo durante sessão especial do Pleno, realizada

no último dia 26. O novo chefe do MPCO foi saudado pela presidente

em exercício do TCE, Teresa Duere, e pelos demais conselheiros presen-

tes. Em seu discurso, Gustavo enfatizou a importância da harmonia e

parceria entre as instituições. “Afinal de contas fazemos todos a mesma

coisa, o controle externo, embora cada um com suas especificidades”,

afirmou. O procurador substitui Germana Laureano que esteve à frente

do MPCO de 2018 a 2021.  

Compra suspensa

Medida Cautelar, expedida monocrati-

camente pela conselheira Teresa Due-

re, determinou a suspensão de uma

licitação da Secretaria de Educação do

Recife, com valor estimado de R$

23.582.830,20, para a aquisição de

brinquedos destinados aos alunos da

rede pública municipal. A cautelar se

baseou em um relatório de auditoria do

TCE que apontou irregularidades na

licitação, entre elas, sobrepreço no or-

çamento estimativo, em relação aos

preços de mercado. 

T endo em vista o agravamento dos casos de Covid-19 e da gripe In-

fluenza (H3N2) em Pernambuco, o Tribunal de Contas do Estado e o

Ministério Público de Contas expediram uma Recomendação Conjunta aos

prefeitos, e ao Secretário de Saúde do Estado, com orientações sobre me-

didas a serem implantadas no plano de contingência, visando ao enfrenta-

mento das doenças. O documento orienta as prefeituras para que procedam

uma busca ativa das pessoas que não compareceram aos postos para con-

cluir a imunização, e que façam o cadastramento das crianças, na faixa etá-

ria de 5 a 11 anos, para vacinação, de acordo com as prioridades relativas às

comorbidades e à idade, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Recomendação conjunta
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