
INFORMATIVO

QUINZENAL - Nº 454

O TCE se antecipou ao prazo

(01/03) e encaminhou a sua pres-

tação de contas de 2019 à Assem-

bleia Legislativa no último dia 26

de fevereiro. Os documentos se-

rão analisados pela Comissão de

Finanças da Alepe e posterior-

mente enviados ao Pleno do Tri-

bunal juntamente com o parecer

dos deputados.

Prestação de Contas

TCE se antecipou

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Aluísio

Lessa, esteve no Tribunal de Contas para apresentar o modelo do Marco

Regulatório de Tecnologia e Inovação que vem sendo discutido e prepa-

rado pelo Governo do Estado. O secretário pediu o envolvimento do TCE

na criação de um laboratório de inovação da gestão pública, trabalho a ser

realizado em conjunto com a Controladoria-geral da União e o Tribunal de

Contas da União com a participação de universidades. O assunto está

alinhado à política de inovação defendida pela atual gestão do presidente

Dirceu Rodolfo.

Inovação

Representantes do Ministério Público de Contas, do TCE e do Ministério

Público Estadual se reuniram para discutir melhorias das políticas públicas

voltadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação

faz parte de um objetivo traçado pela procuradora geral do MPCO,

Germana Laureano, no ano passado, a partir de uma provocação do MPPE.

O Tribunal de Contas vai elaborar um diagnóstico e um plano de ação para

monitorar a adoção de medidas adequadas ao aprimoramento do serviço

oferecido pelo Poder Público.

Auditoria instaurada pelo TCE a

pedido do MPCO e sob relatoria da

conselheira Teresa Duere vai ana-

lisar o processo de dispensa de lici-

tação e pregão presencial da prefei-

tura de São Lourenço da Mata, para

compra de gêneros alimentícios no

município. Denúncia encaminhada

ao Ministério Público de Contas

aponta indícios de favorecimento à

empresa contratada para fornecer os

alimentos às escolas municipais.

Melhorias no atendimento 

Compra fiscalizada 

Se você tem dúvidas sobre como planejar as licitações no setor público,

se ligue nessa oportunidade. A Escola de Contas do TCE está com inscri-

ções abertas para o curso "Como planejar as Contratações Públicas, com-

patibilizando com acompanhamento e execução do contrato". As aulas

acontecem no período de 16 a 19 de março, das 13h30 às 17h10. Infor-

mações no site escola.tce.pe.gov.br.

Aprendendo sobre licitação 

Germana Laureano foi agraciada

pela Assembleia Legislativa do

Estado e Câmara Municipal do

Recife com votos de congratula-

ções, pela recondução ao cargo de

procuradora geral do Ministério

Público de Contas. Os votos fo-

ram propostos pelos deputados es-

taduais Alberto Feitosa, Clodoal-

do Magalhães e Guilherme Uchôa

Júnior e pelo vereador Jayme As-

fora. Germana também foi esco-

lhida para presidir o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de

Contas. A posse será em Brasília, próximo dia 24.

Aplausos

O s gestores do Estado

e municípios têm até

o fim deste mês para en-

viar ao TCE os documen-

tos de prestação de contas

referentes ao ano de 2019.

O material deve ser enca-

minhado em formato ele-

trônico. Para isso, os res-

ponsáveis devem fazer o credenciamento no sistema e-TCEPE por meio

do site do Tribunal (www.tce.pe.gov.br).
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