
OTCE lançou, em seu site, uma nova página de jurisprudência que per-

mite aos gestores públicos, advogados, servidores e cidadãos em geral,

ter acesso aos processos eletrônicos e digitais de forma unificada, e consultar

uma base de pesquisa com dados mais qualificados. As mudanças têm como

objetivo viabilizar o acesso ao posicionamento adotado pelo TCE nas suas

deliberações colegiadas, por meio de buscas às decisões, incluindo pareceres

prévios publicados, bem como a versão completa de cada uma dessas delibe-

rações. “O novo sistema preza pela assertividade, pela eficiência e pela concisão

dos resultados”, afirmou o presidente Ranilson Ramos. A nova página passou

pela avaliação de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil em

Pernambuco, o que resultou na identificação de oportunidades de melhorias

futuras. A página pode ser acessada no site tce.pe.gov.br.
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Novo sistema de buscas

Na primeira sessão de 2023, realizada na última quarta-feira (25), o Pleno do

TCE respondeu uma consulta feita pelo prefeito da cidade de Granito sobre

os abonos de faltas de servidores públicos. Arelatoria do processo foi da con-

selheira Teresa Duere. O prefeito questionou se, em tese, seria possível apli-

car as regras alusivas ao abono de faltas por motivo de doença, previstas no

Estatuto dos Servidores Públicos de Pernambuco, aos servidores públicos do

município, quando inexistir previsão legal específica no normativo munici-

pal. A resposta à consulta está no site do TCE. 

Abono de faltas

O TCE dará início, no próximo mês, à elaboração do Programa de Logística

Sustentável da Casa, que define ações, metas, prazos de execução e moni-

toramento, permitindo à instituição desenvolver uma consciência ambiental,

social, e economicamente sustentável. A iniciativa é um resultado do acordo

de cooperação técnica assinado com a Universidade de Pernambuco (UPE),

formalizado em dezembro do ano passado.

Ações sustentáveis 

O novo secretário de Cul-

tura do Estado, Silvério Pes-

soa, esteve no TCE para

uma visita de cortesia ao

presidente Ranilson Ra-

mos. Ele veio acompa-

nhado da nova presidente

da Fundação de Cultura

de Pernambuco (Fundar-

pe), Renata Borba. O conselheiro Valdecir Pascoal, relator dos proces-

sos da pasta da Cultura em 2023, participou do encontro.

Visita

O prefeito de São Benedito

do Sul, Cláudio José Go-

mes de Amorim Júnior, as-

sinou um Termo de Ajuste

de Gestão (TAG) com o con-

selheiro Carlos Neves, rela-

tor dos processos do mu-

nicípio, se comprometendo

a melhorar a infraestrutura

das escolas públicas muni-

cipais. O TAG é resultado de uma auditoria realizada pelo TCE que consta-

tou problemas nas unidades de ensino da cidade. A prefeitura terá prazos de

30 a 360 dias, conforme o ajuste a ser feito, para resolver as falhas apontadas

pela fiscalização. O não cumprimento das medidas constantes no TAG, nos

prazos ajustados, poderá resultar em aplicação de multa ao gestor.
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A conselheira Teresa Duere rece-

beu os profissionais de saúde que

representam a Associação do

Movimento em Defesa do SUS

(AMDS). Na ocasião, o grupo a-

bordou a importância de aperfei-

çoar o controle social na área da

saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços disponibilizados à po-

pulação. "O Movimento trouxe sugestões claras.  E o Tribunal de Contas vai

tentar buscar respostas para melhorar efetivamente o controle social na área

da saúde", afirmou a conselheira.

Defesa da saúde
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