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Um exemplo de boas práticas de

gestão adotadas por uma escola pú-

blica do município de Salgueiro foi

destaque em um evento, em Porto

Alegre, que discutiu a excelência no

ensino público no país. Durante o

encontro, promovido pelo TCE-RS,

a professora Uanne Bezerra falou

dos resultados obtidos na escola

Aura Sampaio Parente Muniz que,

após adotar o turno integral de au-

las, conseguiu zerar a evasão es-

colar e estimular a pesquisa cientí-

fica entre os estudantes.

Boa educação

AEscola de Contas do TCE promoveu um encontro para discutir a atuação dos

órgãos de controle nas políticas públicas. O evento teve como palestrante a

conselheira substituta do TCE-SC, Sabrina Iocken, que falou sobre a impor-

tância dos Tribunais de Contas reverem as metodologias de trabalhos diante do

atual cenário de transformações. Os conselheiros Dirceu Rodolfo (vice-pre-

sidente), Ranilson Ramos (diretor da Escola), Carlos Neves, Marcos Nóbrega

(substituto) e Marcos Flávio (auditor geral) participaram dos debates.

Políticas Públicas

A procuradora geral do Ministério

Público de Contas, Germana Laurea-

no, ofereceu representação interna ao

TCE para que seja expedida Medida

Cautelar determinando à prefeita de

Mirandiba a suspensão do pagamen-

to de dois, dos três contratos vigentes

para serviços de advocacia no muni-

cípio, até pronunciamento definitivo

do Tribunal de Contas.  De acordo

com a área técnica do TCE, houve

duplicidade na contratação desses

serviços, configurando dano aos co-

fres públicos.

Suspensão de pagamento

Com base em representação do MPCO, o Ministério Público Estadual ajuizou

ação de improbidade administrativa contra o prefeito de São Lourenço da

Mata, Bruno Gomes de Oliveira. O MPCO fez várias solicitações ao prefeito

para que adotasse medidas no sentido de reaver os valores desviados dos cofres

públicos, superiores a 500 mil reais, mas não o fez. Diante da omissão, o

MPCO representou ao MPPE, que protocolou ação na justiça.

Devolução aos cofres públicos

O presidente Marcos Loreto recebeu representantes do IBGE em Pernambuco

para uma reunião sobre o censo demográfico 2020. O Instituto quer a parceria

do TCE no sentido de discutir o aperfeiçoamento e a atualização das atuais leis

de limites demográficos no Estado, que, segundo o Instituto, estão ultrapassa-

das, o que pode acarretar prejuízos aos municípios no recebimento de recursos.   

Parceria no Censo 2020

Aconselheira Teresa Duere integrou a equipe de trabalho da Atricon (Associa-

ção dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) que elaborou o livro

Ouvidorias dos Tribunais de Contas: o aprimoramento de suas atividades. A

publicação foi lançada no início de outubro em um evento que reuniu equipes

de ouvidorias dos TCs de todo Brasil.  

Aperfeiçoamento das Ouvidorias

O TCE, por meio do Tribunal

Solidário, lançou uma campa-

nha de arrecadação de recursos

para ajudar os voluntários que

trabalham na retirada do óleo

em nossas praias. O dinheiro

será entregue a instituições que

farão a aquisição do material

necessário aos mutirões.

Apoio aos mutirões

A Câmara Municipal do Recife

aprovou voto de aplauso, propos-

to pelo vereador Jayme Asfora,

em homenagem ao presidente

Marcos Loreto pela publicação

do livro sobre os 50 anos do Tri-

bunal de Contas de Pernambuco.

O livro, escrito pelo jornalista

Inaldo Sampaio e lançado em

novembro de 2018, faz um res-

gate histórico das cinco décadas

de atuação do TCE.

Livro dos 50 anos

OTCE publicou

uma resolu-

ção disciplinando

os procedimentos

para a contratação

e controle dos ser-

viços de limpeza

urbana pelos mu-

nicípios. O objeti-

vo é fazer com que os gestores cumpram as determinações da Polí-

tica Nacional de Resíduos Sólidos, implantando ações que obe-

deçam aos parâmetros sustentáveis de preservação ambiental.

Lixo consciente
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