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Por recomendação do Núcleo de Engenharia, o conselheiro João Car-

neiro Campos emitiu uma Medida Cautelar no último dia 30 deter-

minando à prefeitura de Petrolina a suspensão da Concorrência Pública

012/2019 cuja abertura dos envelopes estava marcada para aquela data.

O objeto da Concorrência é o monitoramento eletrônico de infrações

de trânsito nas vias municipais. O NEG entendeu, preliminarmente,

que houve cerceamento da competitividade.

Suspensão de Pregão

Deputados da Comissão de

Previdência da Assembleia

Legislativa fizeram uma vi-

sita técnica ao TCE a fim de

colher informações sobre as

contas previdenciárias do

Governo do Estado e dos mu-

nicípios pernambucanos. Eles foram recebidos pelo presidente Marcos

Loreto, que designou o servidor José Iramar Rocha para prestar as in-

formações solicitadas.

Comissão previdenciária

O Dia Mundial do Meio Am-

biente, que foi celebrado na

última quarta-feira (5), foi

marcado por uma visita do

presidente Marcos Loreto

(TCE) ao presidente do Tri-

bunal de Justiça de Pernam-

buco, desembargador Adalberto de Oliveira Melo. Os dois, com a co-

laboração do Ministério Público Estadual, pretendem estabelecer uma

série de parcerias visando à preservação do Meio Ambiente e ao com-

bate aos "lixões".

Defesa do Meio Ambiente

Entre 27 e 29 de maio, a Escola de Contas Públicas do TCE, que tem

como diretor o conselheiro Ranilson Ramos, promoveu o primeiro cur-

so com base na metodologia "aprendizagem baseada em problemas".

O curso versou sobre improbidade na administração pública e foi mi-

nistrado pelo professor Gustavo Almeida. 

Capacitação

Alerta expedido pelo conselheiro Carlos Porto, por recomendação do

Ministério Público de Contas, estabeleceu o dia 31 de julho como

prazo final para que a Secretaria Estadual de Saúde regularize o

estoque de medicamentos da Farmácia do Estado. O MPCO alega que

a causa do desabastecimento é o atraso no pagamento aos fornecedores

e o corte de 37,85% na verba para a compra dos remédios, que caiu de

R$ 74 milhões em 2017 para R$ 46 milhões em 2018.

Prazo para regularização

A Primeira Câmara do TCE emitiu parecer prévio na última quinta-

feira (6) recomendando à Câmara Municipal do Recife a aprovação,

com ressalvas, das contas de governo do prefeito Geraldo Júlio do

exercício financeiro de 2015. Segundo os conselheiros Valdecir Pas-

coal (relator), Teresa Duere e Ranilson Ramos, todos os limites cons-

titucionais e legais foram cumpridos pelo gestor. Apenas dois itens da

prestação de contas foram questionados pela equipe técnica, os quais,

segundo o relator, não tiveram o condão de macular as contas.

Aprovação com ressalvas

A Primeira Câmara do TCE referendou na última quinta-feira (6) uma

Medida Cautelar da conselheira Teresa Duere pela suspensão de uma ata

de registro de preços da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes cujo objeto

é a contratação de serviços para manutenção de prédios públicos. A

Cautelar decorreu de representação feita pelo procurador do Ministério

Público de Contas Cristiano Pimentel, que acatou denúncia segundo a

qual a prefeitura, através dessa "carona", já celebrou 8 contratos no valor

de R$ 17 milhões, alguns dos quais já foram objeto de aditivos.

Ata de registro de preços

A Inspetoria de Controle Externo do município de Bezerros completou

25 anos de instalação no último dia 30. Ela foi inaugurada em 1994

pelo então presidente do TCE, Honório Rocha. O atual presidente,

Marcos Loreto, esteve na Inspetoria para participar das comemorações

de aniversário, que incluíram o descerramento de uma placa e

homenagens aos cinco servidores mais antigos. A Inspetoria fiscaliza

25 municípios do Agreste, entre eles Caruaru, Gravatá e Belo Jardim.
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