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U
ma Medida Cautelar da conselheira Teresa Duere e re-

ferendada pela Segunda Câmara do TCE determinou a
realização de ajustes de preços em três editais de Concorrên-
cia da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado (Se-
res), para construção de sete cadeias públicas no Município
de Araçoiaba. Uma auditoria feita pelo Núcleo de Engenharia
do Tribunal mostrou que os preços ofertados pelos licitantes
estavam acima dos praticados pelo mercado. Os ajustes fo-
ram feitos tempestivamente pela Secretaria e resultaram nu-
ma economia de R$ 12.278.836,16 para os cofres do Estado
de Pernambuco. 

A implantação do Processo Eletrônico de Contas foi tema de mais
uma reunião entre a equipe do Tribunal de Contas e gestores de
Pernambuco. O encontro, na sede do TCE, reuniu, na última terça-
feira, 500 gestores do Estado e de municípios da Mata Norte, Sul e
Região Metropolitana do Recife.

O TCE participou em Caruaru de uma
audiência pública promovida pelo
MPF, MPPE e FOCCO - Fórum Perma-
nente de Combate à Corrupção em
Pernambuco, com o objetivo de ori-
entar os gestores sobre a necessida-

de da correta alimentação dos seus portais da transparência. Os
servidores do Tribunal fizeram uma apresentação sobre o Portal
do Cidadão do TCE, que disponibiliza ao público dados do Sagres -
sistema que se destina a coletar informações de execução orça-
mentária e financeira, folha de pessoal, licitações e contratos dos
jurisdicionados. Como resultado das atuações conjuntas e articula-
das do TCE e demais instituições parceiras do FOCCO-PE, o MPF so-
licitou a suspensão dos repasses federais para 40 municípios pelo
não cumprimento da lei de transparência. 

Atuação do TCE gera economia 
de 12 milhões para o Estado

O presidente do TCE-PE e da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal,
esteve em Brasília, na última terça-feira, para acompanhar a posse do
ex-desembargador federal Luiz Alberto Gurgel de Faria no cargo de
ministro do Superior Tribunal de Justiça. "Luiz Alberto Gurgel tem
muito a contribuir com o STJ, pois já demonstrou, enquanto desem-

bargador do Tribunal Regional Federal, saber jurídico, integridade,
equilíbrio e capacidade administrativa", afirmou o presidente. 

Processo Eletrônico é tema de 

reunião com gestores da RMR

Presidente do TCE prestigia posse 
de Luiz Alberto Gurgel no STJ
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Página do Processo Eletrônico do TCE
disponível para consultas

Já está disponível no
site do TCE a página do
Processo Eletrônico que
traz detalhes sobre o

novo formato de presta-
ção de contas para ges-
tores estaduais e muni-

cipais. Na página podem
ser acessadas informações sobre credenciamento, certificação
digital, legislação e cursos de capacitações. O TCE, por meio da Es-
cola de Contas, vai oferecer treinamento aos gestores para ensiná-
los a usar a nova ferramenta. As capacitações serão gratuitas. Infor-
mações: www.tce.pe.gov.br/processo.

A contratação de pessoal em
período eleitoral foi tema de
consulta feita ao TCE pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal
de Jatobá. A consulta ques-
tionava se durante o período
eleitoral deste ano, os municí-
pios poderão realizar contra-
tações temporárias, nas áreas

relacionadas aos programas desenvolvidos em parceria com os go-
vernos federal, estadual e municipal, utilizando verbas e recursos
provenientes de convênios entre os entes públicos. O Tribunal res-
pondeu, com base na lei que estabelece as normas para as eleições
(Lei Federal n. 9504/97), e seguindo o Tribunal Superior Eleitoral,
que as contratações em 2014 não estão vedadas no âmbito muni-
cipal, pois os cargos eletivos em disputa são estaduais e federais
(circunscrição do pleito). Como também não há previsão de vedação
em relação à fonte de custeio das despesas decorrentes da con-
tratação. O voto do relator Marcos Loreto foi aprovado por unanimi-
dade pelo Pleno do TCE.

TCE responde à consulta sobre admissão
de pessoal em período eleitoral

Portal do Cidadão é destaque em 
Audiência Pública realizada em Caruaru


