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Posse

Aposse do novo conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Neves,

deve reunir um grande número de autoridades no TCE na próxima

quarta-feira, 28. Muitas presenças já foram confirmadas, como a do

presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz. Na semana passada, o

conselheiro visitou pessoalmente a sede dos Poderes em Pernambuco, em

companhia do presidente Marcos Loreto, para fazer a entrega do convite

da solenidade. Neves esteve com o governador Paulo Câmara, com o

presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Adalberto Melo, com o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros, com

o procurador-geral de Justiça, Dirceu Barros, com o presidente do TCU,

José Múcio Monteiro, com o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, além de

outras autoridades do TRF da 5ª Região, do TRT da 6ª e TRE-PE.

A1ª Câmara do TCE multou os prefeitos de São Joaquim do Monte e de Tra-

cunhaém, que cumprem segundo mandato, por irregularidades na destinação

do lixo em seus municípios. Eles terão um prazo de 90 dias para apresentar

ao Tribunal um plano de ação visando à implantação de aterros sanitários e

extinção dos lixões. Segundo recomendação do TCE, os gestores em primeiro

mandato não estão passíveis de multa por tais irregularidades.

Multa por lixões

O Ministério Público de Contas está atuando em parceria com o Tribunal de

Contas e o Ministério Público Estadual visando cobrar dos prefeitos per-

nambucanos a implantação do projeto "Lixão Zero", em cumprimento à Lei

Nacional de Recursos Sólidos. Dados entregues pela procuradora geral,

Germana Laureano, ao procurador geral de Justiça, Francisco Dirceu Bar-

ros, revelam que Pernambuco está com 99 dos seus 184 municípios des-

cumprindo a legislação ambiental.

Parceria

Por meio da procuradora geral, Germana Laureano, o MPCO entrou com

uma representação junto ao Ministério Público Federal contra o Instituto de

Recursos Humanos, órgão do Governo do Estado, por contratações suces-

sivas, sem licitação, com a empresa Casa de Farinha, para fornecimento de

alimentação ao Hospital dos Servidores de Pernambuco. As contratações

ultrapassaram o montante de R$ 13 milhões.

Contratações sem licitação

O conselheiro Ranilson Ra-

mos foi uma das autoridades

pernambucanas agraciadas

pelo TRE com a Medalha do

Mérito Eleitoral. A entrega

da honraria foi em comemo-

ração aos 87 anos de fun-

dação do Tribunal Regional

Eleitoral. O conselheiro re-

cebeu a medalha das mãos

do desembargador Agenor

Ferreira Lima Filho, presi-

dente da instituição.

Mérito Eleitoral

O conselheiro substituto Marcos Nóbrega, que é também professor da

Faculdade de Direito da UFPE, proferiu palestra no último dia 16 na

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo sobre "A Nova Lei de

Licitações". O texto-base já foi aprovado pelo Congresso, mas ainda

falta a votação dos destaques. A palestra será reprisada por ele no pró-

ximo dia dois de setembro para servidores do TCE, a convite da Escola

de Contas do Tribunal.

Lei das Licitações

O professor de Direito Ad-

ministrativo, Jacoby Fer-

nandes, esteve no TCE se-

mana passada para minis-

trar um curso sobre Res-

ponsabilização Civil de A-

gentes Públicos. O curso

contou com a participação

de 175 servidores do Tri-

bunal e procuradores do Ministério Público de Contas. Um dos objeti-

vos da capacitação, segundo Jacoby, foi elucidar qual o limite de res-

ponsabilidade de cada um dos agentes políticos na administração, sob

a ótica do controle externo.

Responsabilização Civil

FOTO: VICENTE LUIZCORTESIA/TCU

FOTO: VICENTE LUIZ

FOTO: VICENTE LUIZ

FOTO: VICENTE LUIZ

FOTO: ASCOM/TRE-PE

ColunaTCE 25.08.2019.qxd  23/08/2019  15:04  Page 1


