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Atuação preventiva
Um trabalho preventivo, reali-
zado pela Inspetoria Regional
de Bezerros, resultou numa
economia de quase R$400 mil
reais para a prefeitura de Agres-
tina. A equipe do TCE constatou
irregularidades no edital de
Concorrência para contratação
de serviço de limpeza urbana
e recomendou a revisão do pro-
jeto. O valor estimado para con-

tratação passou de R$ 1.318.914,72 para R$ 937.294,80. A atua-
ção do TCE trouxe mais transparência na elaboração da proposta,
bem como a utilização de critérios de competição mais amplos
para os interessados no certame. O conselheiro Ranilson Ramos é
o relator do município de Agrestina.
__________________________________________________________
EMPREL - Também pela atuação preventiva do Tribunal de Contas,
um trabalho realizado pela Gerência de Auditoria de Tecnologia
da Informação do TCE gerou uma renegociação de preços, no valor
de R$ 20.000,00. A redução se deu em relação ao preço de aqui-
sição de Tablets no processo de licitação promovido pela Empresa
Municipal de Informática do Recife (EMPREL). O relator do municí-
pio é o conselheiro Dirceu Rodolfo Melo Júnior.

O TCE respondeu a uma consul-
ta da Câmara de Vereadores de

Jupi sobre o cálculo do duodé-
cimo. O presidente da Casa que-
ria saber se os recursos repas-
sados pela União e pelo Go-
verno do Estado às prefeituras,
sob a rubrica "apoio financeiro
aos municípios", devem ser

computados para efeito do cálculo do duodécimo. O conselheiro
e relator do processo, Carlos Porto,  entendeu que eventuais trans-
ferências, sejam do Governo Federal ou do Governo Estadual,
destinadas a fazer frente a despesas não emergenciais do muni-
cípio, não entram no cálculo. "Diferem daquelas compulsórias que
formam a sistemática constitucional de repartição das receitas tri-
butárias", disse o conselheiro. O voto foi acompanhado por una-
nimidade pelos demais conselheiros.

A Defensora Pública Geral do Estado, Marta Freire, esteve no TCE
para apresentar aos conselheiros um relatório de atividades e
resultados de sua gestão. Ela fez uma explanação sobre as mu-
danças implantadas na Instituição, como maior proximidade da
Defensoria com as comunidades e política de valorização dos de-
fensores públicos. O presidente do TCE, conselheiro Valdecir Pas-
coal, agradeceu a visita, realçou a importância da Defensoria Pú-
blica para a cidadania e reafirmou que o Tribunal de Contas estará
sempre aberto a ouvir os gestores. 

Começa na próxima quin-
ta-feira, 22, o curso Esta-
tuto da Cidade e a Efeti-

vidade da Política Urbana

no Município, promovido
pela Escola de Contas do
TCE. A capacitação, desti-
nada a prefeitos, secretá-
rios municipais e verea-
dores, é resultado de um

convênio de cooperação
técnica firmado entre o Tribunal de Contas e a OAB, por meio da
Escola Superior de Advocacia (ESA). Os gestores serão orientados
a estabelecer agendas, metas e planos de ação para enfrentar os
problemas existentes em suas cidades. A primeira capacitação
será na cidade de Arcoverde. As inscrições podem ser feitas pelo
site www.esape.com.br.
__________________________________________________________
PÓS-GRADUAÇÃO - A Escola de Contas do TCE abriu seleção pa-
ra a 2ª turma do curso de Pós-graduação em Gestão Pública e
Controle, que acontece de agosto de 2014 a novembro de
2015, com aulas quinzenais, às sextas-feiras à tarde e sábados
pela manhã. Os interessados podem fazer a pré-inscrição no si-
te www.tce.pe.gov.br/ escola até o dia 10 de junho. Serão ofe-
recidas 40 vagas. Organização do Estado e da Administração
Pública Brasileira, Gestão por Resultados, Orçamento e Finan-
ças Públicas e a Nova Contabilidade do Setor Público são algu-
mas das disciplinas abordadas. 
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