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Auditoria especial (I)

Auditoria especial (II)

Obrigações de fim de mandato

Termos de Ajuste de Gestão

Parceria com o Sebrae

Encontro de contadores do Estado

Obras inacabadas

EE
stiveram no TCE na última quinta-feira (17) para
uma reunião sobre o Centro de Ressocialização
de Itaquitinga o interventor da área Renato Thiè-

baut, o secretário Pedro Eurico (Justiça e Direitos Huma-
nos) e o procurador geral do Estado César Caúla. Eles en-
tregaram à conselheira Teresa Duere a minuta do edital

de licitação que será publicado pelo Governo do Estado
para a contratação da empresa de engenharia que irá
concluir um pavilhão e uma área comum que se encon-
tram inacabados.

Complexo de Itaquitinga
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O complexo estava sendo construído por meio de uma PPP
(Parceria Público-Privada), cujo contrato caducou na última
quarta-feira (16). Ele estava orçado em R$ 1,9 bilhão. O TCE
acompanha essa parte da obra que ficou inacabada por meio
de uma auditoria especial, cuja relatora é Teresa Duere.

Com a desistência do parceiro privado, o TCE solicitou ao Go-
verno do Estado a documentação referente às obras que não
foram concluídas para fins de apuração do dano eventual-
mente causado ao erário. E prometeu analisar com rapidez o
edital de licitação que será lançado pelo Governo do Estado
para a retomada das obras, agora sem o parceiro privado.

Prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais são o pú-
blico alvo do seminário que será promovido, no próximo
dia 05 de abril, pela Escola de Contas do TCE sobre "Aspec-
tos relativos às Leis da Ficha Limpa e de Responsabilidade
Fiscal no último ano do mandato". A Escola Judiciária Elei-

toral é co-partícipe deste evento, que terá entre os seus pa-
lestrantes o diretor Breno Russell Wanderley, o conse-
lheiro Dirceu Rodolfo, o procurador de contas Cristiano Pi-
mentel, o auditor de contas públicas Jackson Oliveira e o
advogado Carlos Neves.

Auditoria realizada pela Inspetoria de Petrolina nas escolas
públicas do Sertão do São Francisco resultou na assinatura
de 10 Termos de Ajuste de Gestão (TAG's) mediante o qual
os prefeitos se comprometeram a fazer ajustes na rede
para melhorar a estrutura física dos prédios e as condições
de ensino oferecidas aos alunos. Foram auditadas 609 es-

colas em 21 municípios das 901 existentes na região.

Completou três anos no último domingo (13) a parceria
que o Sebrae celebrou com os Tribunais de Contas para o
lançamento do projeto "Prosperar". Seu objetivo é estimu-
lar as prefeituras a aplicarem a Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa. Esta Lei prevê tratamento diferenciado para
pequenas empresas no caso de compras governamentais.
Hoje, 3.057 das 5.565 prefeituras do Brasil estão fazendo
compras à luz desta norma.

Servidores do TCE participaram do Encontro de Contadores
do Governo do Estado para dirimir dúvidas sobre a
Resolução TC nº 23/2015 que regulamenta as prestações
de contas daquele exercício. O Encontro se realizou no au-
ditório da Secretaria da Administração. O TCE foi represen-
tado por Geraldo Fiscina, Sílvia Maria Maciel de Moraes, Eu-
denes Claudino Pinto e Jorge José Barros de Santana. O
prazo para remessa das prestações de contas por parte de
prefeitos e gestores públicos estaduais se encerrará no
próximo dia 30.

O presidente Carlos Porto participou de um debate na Rá-
dio Jornal sobre "obras inacabadas" com o secretário Da-

nilo Cabral (Cidades) e o procurador da República João
Paulo Holanda. Segundo cálculos da área técnica do TCE, as
obras inacabadas paralisadas em Pernambuco das três es-
feras de governo com valores acima de R$ 20 milhões ul-
trapassam a casa dos R$ 3,8 bilhões, dos quais R$ 1,34 bi-
lhão já foram pagos.


