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plenário do TCE realizou no dia 19 (segunda-feira) a
sua última sessão do ano e só voltará a se reunir no

dia 25/01/2017 no horário habitual: 10h. Este recesso é
decorrente do artigo 220 do novo Código de Processo Ci-
vil, que assegura férias aos advogados entre 20/12 e
20/01, com suspensão dos prazos processuais. Durante
esse período, não se realizarão audiências nem sessões
de julgamento. Para desafogar a pauta, no entanto, o pre-
sidente Carlos Porto já marcou duas sessões extraordiná-
rias, uma para o dia 30/01 e outra para 06/02.

Suspensão dos prazos processuais

Sorteio de relatores

Em cumprimento à Resolução TC nº 14/2015, o TCE sorteou os
relatores das listas de unidades gestoras municipais e estaduais
para o biênio 2017-2018. Os interessados em saber quem é o
relator das contas do seu município, ou das unidades gestoras
estaduais e municipais, poderão acessar o site do TCE, onde
constam o nome do órgão e do respectivo conselheiro.

“Não” à cessão de servidores

Em sua última sessão administrativa, o plenário do TCE decidiu,
por maioria de votos, não mais ceder servidores a prefeituras, à
exceção do Recife. A medida foi tomada em razão do grande nú-
mero de pedidos de prefeitos eleitos solicitando a cessão de téc-
nicos para atuarem em secretarias de Finanças e Controladorias
Municipais.

Seminário para os novos gestores
Seminário para os novos prefeitos e presidentes de câmaras será
promovido pelo TCE nos dias 10 e 24 de janeiro, respectivamen-
te. O evento se realizará em seu próprio auditório, das 8h às 17h.
Serão proferidas palestras sobre Lei de Responsabilidade Fiscal,
gastos com saúde e educação, a importância das Procuradorias
Municipais, como prestar contas ao TCE, responsabilização dos
agentes políticos, Índice de Transparência Municipal, gestão pre-
videnciária e nível de convergência contábil dos municípios.

Suspensão de Pregão Eletrônico
O TCE suspendeu, cautelarmente, na semana passada, o Pre-
gão Eletrônico 082/2016 da Secretaria Estadual de Adminis-
tração, cujo objeto é a formação de registro de preços para
contratação de vigilância armada para a Secretaria de Saúde.
A empresa Mandacaru Vigilância Ltda. venceu os dois lotes,
num total de R$ 49,8 milhões. Mas a concorrente Xerife Vigi-
lância Eireli EPP representou no TCE contra a empresa vence-
dora alegando que ela não tem “capacidade econômico-fi-
nanceira” para assumir os dois lotes porque se encontra em
processo de recuperação judicial. O TCE aceitou os argumen-
tos e está analisando o caso.

Índice de Transparência Municipal
O Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco re-
ferente ao exercício de 2016 já está disponível no site do TCE.
O levantamento foi realizado com base nos Portais de Transpa-
rência das prefeituras, que foram classificados em cinco níveis:
“Desejado”, “Moderado”, “Insuficiente”, “Crítico” e “Inexisten-
te”. Apenas a Prefeitura do Recife figurou no nível “Desejado”,
ao passo que no nível “Inexistente” se encontram as prefeitu-
ras de Araçoiaba, Camaragibe, Pedra e Tracunhaém (não pos-
suem Portais).

Prestação de contas de consórcios

Representantes da Amupe estiveram no TCE na última quarta-
feira (21) para discutir com sua área técnica aspectos da
Resolução TC nº 34/2016 que trata da prestação de contas de
consórcios públicos. Além dos técnicos do TCE, participaram da
reunião cerca de 20 assessores dos consórcios. Pernambuco tem

11 consórcios de municípios, que a partir de agora dispõem de
regras claras para efetuar suas prestações de contas. 

20 anos do Núcleo de Engenharia

O TCE fez uma sessão solene em seu auditório para comemorar
os 25 anos de criação do Núcleo de Engenharia, que hoje atua
preventivamente na análise prévia de editais de licitação, au-
ditorias de acompanhamento, patrimônio histórico, acessibilida-
de urbana, apoio a banco de preços, limpeza urbana, transporte
escolar, coleta de lixo, etc. Participaram da solenidade os conse-
lheiros Marcos Loreto, Valdecir Pascoal e Ranilson Ramos, o atual
diretor Ayrton Guedes Alcoforado e os ex-diretores Analúcia
Mota Vianna e Gustavo Pimentel.
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