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Opresidente do TCE,

Dirceu Rodolfo de

Melo Júnior, e a procura-

dora-geral do Ministério

Público de Contas, Ger-

mana Laureano, assina-

ram recomendação con-

junta do Fórum Perma-

nente de Combate à Cor-

rupção, orientando os pre-

feitos sobre procedimentos durante a transição eleitoral. Os

gestores devem, entre outros pontos, prestar contas de todos os

convênios celebrados e disponibilizar, aos eleitos, todas as infor-

mações sobre dívidas e receitas do município, situação dos servi-

dores, licitações, contratos e obras. O assunto será tema de uma

conversa ao vivo na quinta-feira (10), promovida pela Escola de

Contas, com a participação da Amupe, TCE e MPCO. 

Operação eleições 

Transição eleitoral 

A Operação Eleições, que

analisou o cumprimento,

por parte dos gestores,

das vedações impostas

pela lei eleitoral, apre-

sentou os primeiros

resultados. Foram rea-

lizadas 264 atividades

de fiscalização em todo

o Estado, das quais 45 fo-

ram concluídas, com envio

de relatórios ao Minis-

tério Público Eleitoral.

Entre as irregulari-

dades apontadas, es-

tão despesas com pu-

blicidade e propa-

ganda, em descumpri-

mento ao limite previsto

na lei.

Contratações por OSS

O MPCO, juntamente com o Mi-

nistério Público Federal e o Mi-

nistério Público do Trabalho, ex-

pediu recomendações conjuntas ao

Poder Público para que cumpra

medidas de transparência e possi-

bilite a fiscalização dos pagamen-

tos de profissionais contratados por

organizações sociais de saúde

(OSS). Em caso de descumprimen-

to, serão adotadas medidas admi-

nistrativas e judiciais cabíveis.

Redução de gastos 

A análise de uma licitação da pre-

feitura de Taquaritinga do Norte,

para compra de combustíveis, re-

sultou em uma economia de 700

mil reais para o município, após in-

dícios de irregularidades encontra-

das no edital. Os auditores identi-

ficaram um volume estimado de

combustíveis muito alto, em com-

paração aos anos anteriores, um ex-

cesso que representaria R$ R$

688.491,15 a mais no orçamento.

Após atuação do TCE, a prefeitura

corrigiu o valor e refez o edital.

20 anos da Ouvidoria 

A Ouvidoria do TCE, a mais antiga

do país, completou, em novembro, 20

anos de atuação. A data foi lembrada

pelo conselheiro Ouvidor, Carlos

Porto, que destacou a importância

deste canal para a comunicação entre

o Tribunal de Contas e a sociedade. O

contato com a Ouvidoria para denún-

cias e reclamações pode ser feito pelo

telefone 0800 081 1027.

Homenagem

A procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Germana Laureano,

receberá no próximo dia 14, a medalha do Mérito Roberto Lyra, a mais alta

condecoração concedida pelo Ministério Público Estadual em reco-

nhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Outra home-

nagem foi feita à procuradora-geral adjunta do MPCO, Eliana Lapenda, que

recebeu a medalha do Mérito Institucional da Associação Nacional do

Ministério Público de Contas.  

Convênio ampliado 

O TCE e a Universidade Federal Rural de Pernambuco ampliaram o

convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação para desenvolvi-

mento de pesquisas. Apartir de agora, além de inovação, o TCE ganha pes-

quisadores em outras áreas como ciência de dados, segurança da infor-

mação e gestão de pessoas. 

Educação Infantil 
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O presidente Dirceu

Rodolfo de Melo Jú-

nior participou de

uma reunião com re-

presentantes da Uni-

ão dos Dirigentes

Municipais de Edu-

cação (Undime-PE)

para tratar do docu-

mento que regula-

menta a educação

infantil em Pernam-

buco sob aspectos

como carga horária, jornada de atendimento, material pedagógico e for-

mação de profissionais. Vários órgãos e entidades participam das discus-

sões. O servidor João Antônio Robalinho representa o TCE na equipe. A

iniciativa recebeu destaque na reunião do Pleno.
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