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Prestação de contas eletrônica

Governança e gestão em saúde (I)

Governança e gestão em saúde (II)

Gestão de resíduos sólidos

Planejamento estratégico

Cursos da Escola de Contas

Último ano de mandato

Visita protocolar

OO
presidente Carlos Porto iniciará nesta segunda-
feira (4) um roteiro de visitas às Inspetorias Re-
gionais de Controle Externo. A primeira a ser vi-

sitada será a de Palmares (amanhã). O conselheiro vai se
reunir com o corpo técnico da Inspetoria, que tem juris-
dição sobre 26 municípios da Mata Sul, para apresentar
as prioridades de sua gestão e ouvir as demandas dos
servidores. A segunda visita será à Inspetoria de Bezer-
ros, no próximo dia 7. Posteriormente serão visitadas as
Inspetorias de Arcoverde (19), Garanhuns (20), Surubim
(25) e Petrolina (28).

Visita às Inspetorias Regionais

Encerrou-se no último dia 31/03 o prazo para que os órgãos pú-
blicos estaduais e municipais encaminhassem ao TCE as suas
prestações de contas relativas ao ano de 2015. De acordo com
balanço realizado pela Coordenadoria de Controle Externo (CCE),
100% das prestações de contas estaduais e 99% das municipais
foram remetidas no prazo legal, e por meio eletrônico. Esse novo
sistema, implantado pelo TCE em 2015, dá mais transparência e
segurança às informações, além de mais agilidade no julgamento
dos processos.

Em parceria com o TCU, a Atricon, o Instituto Rui Barbosa e a Fio-
cruz, o TCE realizou em seu auditório no último dia 21/03 uma
reunião técnica sobre "Governança e gestão em saúde". O even-
to reuniu gestores da área de saúde do Governo do Estado e dos
Municípios, além de membros dos conselhos da área.

O objetivo deste encontro, que se realizará nas 27 capitais, é fa-
zer uma radiografia nacional sobre a situação em que se encon-
tra a saúde pública no país. O presidente Carlos Porto fez a aber-
tura do evento, que contou com uma palestra do auditor do TCU
Jonas Marcondes de Lira. O auditor orientou os participantes so-
bre como preencher o questionário eletrônico com as informa-
ções solicitadas pelo TCU, que após sistematizar os dados fará su-
gestões aos gestores públicos para melhorar a governança na
área de saúde.

A conselheira Teresa Duere abriu no auditório Nilo Coelho a quar-
ta capacitação do comitê "Ecos de Pernambuco" sobre "Gestão
de resíduos sólidos". O objetivo do encontro foi debater temas
como reciclagem e reutilização de materiais, dentre outros, vi-
sando à melhoria da questão ambiental no Estado de Pernam-

buco. Participaram do evento representantes de várias institui-
ções que compõem o comitê, tais como TRT, Tribunal de Justiça,
Tribunal Regional Eleitoral e UFRPE.

O TCE realizou na última terça-feira (29) a primeira Reunião de
Análise de Estratégia do ano de 2016. A finalidade desses encon-
tros é monitorar o planejamento estratégico do órgão para o pe-
ríodo 2013-2018. Participaram da reunião o presidente Carlos
Porto, o diretor geral Gustavo Pimentel e todos os diretores, além
de gerentes de áreas. A governança do TCE é orientada por esse
planejamento, que prevê reuniões de monitoramento das ações
e resultados a cada dois meses.

A Escola de Contas do TCE já abriu inscrições para novos cursos que
serão oferecidos neste mês de abril. Constam da programação,
dentre outros, "Instrução do processo de dispensa e inexigibilidade
de licitação", "Economia aplicada ao setor público", "Previdência
própria" e "Contratação de bens e serviços de tecnologia da infor-
mação". As inscrições poderão ser feitas pelo site da Escola.

Na próxima terça-feira (dia 5), das 8h às 18h, a Escola de Contas
realizará no auditório do TCE (Edifício Dom Hélder Câmara) o 1o

seminário sobre aspectos relativos às Leis da Ficha Limpa e de
Responsabilidade Fiscal em último ano de mandato. Serão pales-
trantes o juiz Alexandre Freire Pimentel (diretor da Escola Judi-
ciária Eleitoral de Pernambuco), o assessor do TRE Breno Russel
Wanderley, o advogado Carlos Neves, o conselheiro Dirceu Ro-
dolfo e o procurador de contas Cristiano Pimentel.

O senador Fernando Bezerra Coelho fez uma visita protocolar ao
TCE na última segunda-feira (28/03), onde foi recebido pelo pre-
sidente Carlos Porto e os conselheiros João Campos, Teresa Due-
re, Marcos Loreto e Valdecir Pascoal.
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