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Controle preventivo
Auditoria feita pelo TCE num Pregão Presencial do Fundo Munici-
pal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe resultou numa econo-
mia de R$ 3,4 milhões para os cofres públicos.  O TCE encontrou
falhas no edital e recomendou ao prefeito Édson Vieira que o re-
publicasse com nova redação. A recomendação foi atendida e o
orçamento de R$ 16,5 milhões para a compra de medicamentos e
material hospitalar caiu para R$ 13, 2 milhões.

Encontro de ouvidores

O coordenador da Ouvidoria do TCE, Eduardo Porto Carrero Neves,
participou em Afogados da Ingazeira (Sertão do Pajeú) do semi-
nário “Ouvidoria em Ação” promovido pela Controladoria Geral do
Estado. O evento teve a participação de dezenas de ouvidores de
órgãos públicos, os quais ressaltaram a importância do fortaleci-
mento das Ouvidorias para receber demandas da sociedade.

Interiorização da Escola de Contas
A Escola de Contas Públicas do TCE, dando continuidade ao seu
programa de interiorização, sediou dias 26 e 27 do mês passado,
na Inspetoria de Petrolina, três cursos de capacitação: “Temas rele-
vantes de gastos com educação”, “Avaliação de procedimentos de
controle interno” e “Sistemas de controle interno para a gestão
municipal”. Inscreveram-se 35 pessoas dos municípios de Afrânio,
Exu, Petrolina, Bodocó, Araripina, Cabrobó, Orocó, Ouricuri, Sal-
gueiro e Santa Cruz. O conselheiro Ranilson Ramos, chefe da Ouvi-
doria do TCE, fez o encerramento do evento.

Admissão de pessoal
Começou no último dia 1º e se encerrará no próximo dia 15 o pra-
zo para que os órgãos públicos municipais e estaduais encami-
nhem ao TCE, para fins de registro, a documentação referente às
admissões de pessoal por contratações temporárias efetuadas en-
tre 1º de janeiro de 30 de abril. O não envio da documentação dei-
xa o gestor sujeito à multa.

Sistema Sagres
Encerra-se no

próximo dia 31
o prazo para re-
messa ao TCE,
por meio eletrô-
nico, dos dados
dos servidores

públicos municipais e esta-
duais ativos, inativos e pensio-
nistas para alimentação do Sa-
gres (Sistema de Acompanha-

mento e Geren-

ciamento dos Re-

cursos da Socie-

dade) referen-
tes a janeiro de
2016 a abril de

2017. A remes-
sa intempestiva das informações
é passível de multa e pode con-
figurar incompletude da presta-
ção de contas.

Abuso de poder

“Abuso de poder, igualdade e eleições” foi tema de um debate que
o conselheiro Dirceu Rodolfo (C) participou na Rádio Jornal na úl-
tima terça-feira (2) juntamente com o advogado Ademar Rigueira
(E) e o professor Felipe Ferreira Lima (D).

Pedaladas fiscais

O auditório do

TCE foi palco na
última sexta-fei-

ra (5) de uma pa-
lestra, seguida
de debate, do
jornalista João
Villaverde (C) (ex “O Estado de
São Paulo”) sobre o mais novo
livro de sua autoria, intitulado
“Perigosas pedaladas – Os bas-
tidores da crise que abalou o

Brasil e levou ao

fim o governo
Dilma Rousseff”.

A iniciativa foi de

Cristiano Pimen-

tel, procurador
geral do Minis-

tério Público de Contas. A procu-
radora Germana Laureano atuou

como debatedora e a jornalista
Renata Bezerra de Mello como

mediadora.

Plano Estratégico da Atricon

A
diretoria da Atricon (Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas) reuniu-se no Recife no último dia

26/4 para colher sugestões dos conselheiros pernambuca-
nos sobre o seu plano estratégico para o período 2018-
2023. O presidente do TCE, conselheiro Carlos Porto (C),
após dar as boas vindas aos conselheiros visitantes – Valter
Albano (MT), Jaylson Campelo (PI) e Fábio Túlio (PB) -, disse
que os Tribunais de Contas precisam se afirmar como verda-
deiros órgãos de controle, enfrentando com altivez, quando
necessário, notícias negativas que contaminam a imagem
do sistema. O plano estratégico da Atricon será debatido e
aprovado em novembro deste ano durante o XXIX Congres-
so dos Tribunais de Contas na cidade de Goiânia (GO).
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