
ÍNDICE - O TCE já está ela-
borando a versão de 2018 do
Índice de Transparência dos
Municípios Pernambucanos,
que por meio dessa metodolo-
gia serão enquadrados num
desses cinco níveis: "inexis-
tente", "crítico", "insuficien-
te", "moderado" e "desejado".
O resultado deverá ser divul-
gado pelo presidente Marcos
Loreto antes do final do ano.

COMPRA DE MERENDA

Por recomendação da área técnica do TCE, o conselheiro Car-
los Porto expediu uma Medida Cautelar determinando à Se-
cretaria de Educação da Prefeitura do Recife a suspensão de
um Pregão Eletrônico que tem como objeto o fornecimento de
merenda às escolas públicas municipais. O valor estimado da
licitação é R$ 147 milhões. O TCE, ao analisar o edital, desco-
briu que as cotações de preços unitários foram feitas junto a po-
tenciais fornecedores.

OBRAS INACABADAS

Acatando sugestão do novo presidente do STF, ministro Dias To-
folli, o TCU e os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios
vão fazer um inventário sobre a quantidade de obras inacabadas
espalhadas pelo país de responsabilidade dos três níveis de gover-
no. Esse trabalho será coordenado pela Atricon, que tem como pre-
sidente o conselheiro Fábio Filgueiras (TCE-PB). 

DIRETRIZES - O TCE-PE é
um dos 33 Tribunais de Contas
do Brasil que estão trabalhan-
do em cooperação com a Atri-
con na elaboração de 11 novas
resoluções na área de controle
externo para serem submetidas
a debate e aprovação no VI
Encontro Nacional dos Tribu-
nais de Contas que se realizará
em Florianópolis (SC) de 28 a
30 deste mês.

ADESÃO - Desde o último
dia 1º, o Tribunal de Contas
aderiu à campanha "Outubro
rosa, essa luta também é sua"
visando conscientizar as mu-
lheres para prevenção do cân-
cer de mama. Uma mesa foi
instalada no hall do edifício
Dom Hélder Câmara para
vender camisetas, lápis, cane-
cas, cuja arredação será desti-
nada à ONG que participa
dessa luta.

PRESERVAÇÃO - Próximo
dia 23, o TCE estará pro-
movendo o "Encontro de pre-
servação de documentos di-
gitais" a fim de discutir saídas
para essa questão. O objetivo
é garantir e facilitar o acesso a
esses documentos, no futuro,
preservando, dentre outros, os
acervos do próprio TCE, do
Tribunal de Justiça e do Ar-
quivo Público do Estado de
Pernambuco.

ALUGUEL DE VEÍCULOS

O conselheiro Valdecir Pascoal também editou uma Medida
Cautelar, a ser referendada pela Primeira Câmara, requerida
pela Empresa Brasileira de Locação de Transportes Ltda.,
determinando à Câmara Municipal de Petrolina a suspensão de
todo e qualquer ato relacionado ao Pregão Presencial nº
01/2018 que tem como objeto a locação de veículos. Por reco-
mendação do TCE, o pregoeiro chegou a suspender o Pregão.
Mas antes que o mérito da matéria fosse examinado ele as-
sinou o contrato.

INFORMATIVO

QUINZENAL - Nº 420

Na próxima segunda-feira (15), o Tribunal de Contas
de Pernambuco estará completando 50 anos de exis-
tência. Haverá apenas um culto ecumênico e o corte de
um bolo porque a programação festiva está marcada
para o início de novembro, quando será lançado um
livro-reportagem sobre o Jubileu de Ouro da instituição
e entregue a Medalha Nilo Coelho a diversas persona-
lidades.

JUBILEU DE OURO

CURSO SOBRE E-SOCIAL

A Escola de Contas do TCE vai ministrar entre os dias 5 e 8 de
novembro um curso sobre "e-social" para integrantes de órgãos
públicos estaduais e municipais. O curso será ministrado pela
professora Ana Carolina Bahia Melo, gestora da Secretaria de
Administração e responsável pela implantação do sistema no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco. O "e-
social" é um projeto do governo federal de adesão obrigatória
para todos os entes públicos federados.
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