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DIA INTERNACIONAL
CONTRA A CORRUPÇÃO

Neste domingo (9) é comemorado o Dia Internacional Con-
tra a Corrupção, data definida em convenção da ONU

ocorrida em 2013 no México. O presidente do TCE, Marcos Lo-
reto, que elegeu o combate à combate à corrupção como uma
das diretrizes de sua gestão, entende que esse deve ser o dever
e o propósito de toda a sociedade. “É preciso que todos tenham
compromisso com a moralidade e estejam atentos ao bom uso
do dinheiro público porque isso se reverte em benefício para o
próprio cidadão”, disse ele.

AUDITORIA EM GOIANA
O conselheiro Dir-
ceu Rodolfo deter-
minou a abertura de
uma auditoria espe-
cial para investigar
denúncia enviada à
Ouvidoria do TCE,
apontando para ir-
regularidades ocor-
ridas na eleição da
mesa diretora da Câ-
mara Municipal de
Goiana.

CAUTELAR
Cautelar expedida pelo conselheiro Dirceu Rodolfo determinou
à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes a redução provisória do
valor mensal pago pela locação de um imóvel opertencente à
empresa Meireles Ltda. A prefeitura pagava um aluguel no valor
de R$ 410 mil. O TCE determinou que fosse reduzido para R$
218.982,75.

PLANEJAMENTO - O TCE rea-
lizou, semana passada, o XV Semi-
nário de Planejamento e Gestão pa-
ra avaliar os avanços registrados em
2018 e discutir os projetos e prio-
ridades da gestão para o próximo
ano. O encontro foi aberto pelo pre-
sidente Marcos Loreto e contou
com a participação de gerentes, con-
selheiros, além da procuradora geral
do Ministério Público de Contas. 

COMO INVESTIGAR -
“Técnicas investigativas utili-
zadas no combate à corrupção
foi o tema de uma palestra rea-
lizada no TCE pela delegada
da Polícia Federal Andréa
Pinho Albuquerque. Ela está
no cargo há 11 anos e atuou em
diversas operações de grande
repercussão em Pernambuco e
no Brasil.

BASE DE DADOS - O sistema
de processo eletrônico do TCE
ganhou uma nova versão para
deixar o módulo de comunicação
mais simples e eficiente. Ele está
integrado à base de dados da Re-
ceita Federal e dos Correios, ga-
rantindo mais agilidade no pro-
cesso de notificação. Aferramen-
ta inclui também certidões e ex-
tratos gerados automaticamente.

GASTO PÚBLICO - O TCE
atualizou na semana passada
o índice da despesa que foi
gasta pelos municípios per-
nambucanos com sua folha de
pessoal entre janeiro e agosto
deste ano. Os dados foram re-
colhidos da Secretaria do Te-
souro Nacional com base em
informações prestadas pelas
próprias prefeituras.

ENCONTRO DOS TCS

Foi encerrado no último dia 30, em Santa Catarina, o VI Encontro
Nacional dos Tribunais de Contas, evento que teve a presença de
conselheiros e servidores do TCE. A “Carta de Florianópolis ”,
aprovada durante o encontro, enfatiza a democracia como valor
republicano e pede atenção aos órgãos de controle na defesa da
responsabilidade fiscal, do combate à corrupção, da transparência
e da boa governança.
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