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SOLIDARIEDADE - O pro-

grama Tribunal Solidário, cons-

tituído por servidores do TCE,

lançou no último dia 21 o edital

contendo os requisitos necessá-

rios à proposição dos projetos

que serão implementados este

ano em favor de entidades caren-

tes. As ações são executadas com

recursos doados pelos servidores

e têm como principal finalidade

ajudar pessoas em situação de

vulnerabilidade. O prazo para o

recebimento dos projetos se en-

cerra no dia 5 de abril.

ESCOLA DE CONTAS - Nos

próximos dias 26 e 27 a Escola

de Contas do TCE vai oferecer

em Petrolina o curso "Contro-

ladoria e Auditoria na gestão

pública municipal", a ser mi-

nistrado pelo auditor de con-

trole externo André Ricardo

Batista. A inscrição é gratuita.

Já nos dias 26 e 28 será minis-

trado em Caruaru por Ana Alaí-

de Pinheiro, coordenadora do

programa "TCEndo Cidada-

nia", o curso "Implantação e re-

gulamentação de Ouvidorias".

POSSE NO CONSELHO - No último dia 19, em Brasília, a

procuradora geral do Ministério Público de Contas, Germana

Laureano (3ª à D), foi empossada no cargo de diretora executiva do

Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas (CNPGC).

O Conselho foi criado em 2004 com a finalidade de aprimorar os

trabalhos produzidos pelo Ministério Público de Contas.

PODER DE CAUTELA - Em

cumprimento à medida cautelar

expedida pela conselheira Teresa

Duere, a Secretaria de Educação

do Estado tornou sem efeito a

dispensa de licitação para com-

pra de 972 mil camisas para far-

damento dos alunos da rede pú-

blica, com valor estimado em R$

8,6 milhões. Acautelar atendeu a

um pedido do MPCO após irre-

gularidades encontradas na aqui-

sição. Entre elas estão a demora

em realizar o regular processo li-

citatório para compra e a escolha

da mesma empresa já benefi-

ciada anteriormente. A republi-

cação de novo edital de licitação

será acompanhada pela área

técnica do TCE.

VENDA DE VEÍCULOS - A venda de veículos usados pelos

órgãos públicos deve obedecer à Lei de Licitações e Contratos.

Esta foi a resposta do TCE a uma consulta feita pelo presidente da

Câmara Municipal de Tacaratu, nos seguintes termos: "Qual o

procedimento legal para realizar a venda de um veículo, com mais

de 8 anos de uso, para aquisição de um novo?". O relator do

processo, conselheiro João Carneiro Campos, elaborou o seu voto

com base em parecer do Ministério Público de Contas.

O TCE vai divulgar na próxima quinta-feira (28) o levantamento

mais recente sobre a destinação dos resíduos sólidos gerados

pelos municípios pernambucanos. O estudo é realizado anual-

mente, desde 2014, a partir de dados coletados durante as ins-

peções feitas pelo Tribunal e de informações prestadas pela

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Os dados revelam

um aumento no número de cidades que vêm depositando o lixo

corretamente em aterros sanitários. A Política Nacional de Re-

síduos Sólidos (Lei 12.305/2010), em vigor desde agosto de

2010, determina a eliminação dos lixões e o descarte ambiental-

mente adequado dos resíduos.
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DIVULGAÇÃO

LEVANTAMENTO SOBRE A DESTINAÇÃO DO LIXO

MEDALHA - O senador Jarbas Vasconcelos esteve no TCE na

última sexta-feira (22) para uma visita de cortesia à instituição. Ele

estava acompanhado do seu primeiro suplente, Fernando Duere, e foi

recebido pelo presidente Marcos Loreto, pelos conselheiros Carlos

Porto, Dirceu Rodolfo, João Carneiro Campos e Teresa Duere, além

dos substitutos Carlos Pimentel e Marcos Flávio e da procuradora

geral do MPCO, Germana Laureano. Na ocasião, o presidente

Marcos Loreto fez a entrega ao senador da medalha do Jubileu de

Ouro do Tribunal. O ex-governador foi um dos homenageados

durante as comemorações dos 50 anos do TCE, mas na época não

pôde comparecer à solenidade, realizada em novembro de 2018.
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