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L evantamento feito pelo TCE no período de 26 de março a 15 de

abril deste ano mostra falta de transparência na vacinação con-

tra a Covid-19 em Pernambuco. O estudo se baseou no cumpri-

mento de uma Resolução do Tribunal de Contas, de fevereiro de

2021, que estabelece ampla divulgação dos planos de vacinação,

quantitativo de doses e de pessoas imunizadas. Nenhum dos mu-

nicípios pernambucanos, e nem mesmo o Estado, atendiam na ínte-

gra às determinações contidas no documento. Os gestores foram

intimados a prestar esclarecimentos e divulgar as informações.

Falta transparência na vacinação
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Economia na licitação

AAutarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) econo-

mizou R$ 1.716.753,18 após análise de licitação feita pela equipe técnica

do TCE, sob a relatoria do conselheiro Valdecir Pascoal. A contratação,

inicialmente estimada em R$ 87.890.590,32, era para serviços de manu-

tenção, implantação, requalificação e recapeamento de vias. A auditoria

encontrou indícios de irregularidades na composição de preços e notificou

a empresa, que acatou as mudanças e corrigiu o edital, reduzindo assim o

valor do processo licitatório para R$ 86.173.837,14.

Pagamentos suspensos

O conselheiro Marcos Loreto expediu Medida Cautelar suspendendo os

pagamentos do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana à em-

presa contratada para manutenção corretiva, preventiva e de reparos emer-

genciais nos Terminais Integrados de Passageiros. A decisão atendeu relató-

rio da equipe técnica do TCE que apontou incongruências nos contratos

referentes aos serviços, a exemplo de utilização de materiais de qualidade

inferior ao que foi estabelecido.  O pagamento fica suspenso até que seja

feita a correção das irregularidades encontradas.

Prefeitos multados

O prefeito da cidade de Carnaíba foi multado pela Segunda Câmara do TCE,

em processo de relatoria da conselheira Teresa Duere, por não enviar o Plano

de Ação para destinação adequada dos resíduos sólidos no município. Na

mesma sessão, os conselheiros decidiram pela irregularidade da gestão fiscal

da prefeitura de São Lourenço da Mata, no ano de 2018, aplicando multa ao

ex-prefeito, por exceder o limite de 54% de despesa com pessoal, previsto na

Lei de Responsabilidade Fiscal, nos três quadrimestres daquele ano. A

relatoria foi do conselheiro Marcos Loreto.

Mestrado em Políticas Públicas

Escola tem atendimento online 

A Escola Contas adotou atendimento te-

lepresencial para esclarecer dúvidas dos

usuários sobre os cursos oferecidos, da-

tas, horários, custos de investimento,

emissão de certificado, entre outros. O

contato pode ser feito pelos telefones

(81) 98296 9111 e (81) 98296 0939, pelo

WhatsApp. Atendimento também pelo

e-mail secretariaescolar@tce.pe.gov.br.

MPCO pede apuração

A mesma fiscalização identificou o sumiço de grande parte dos sistemas de

refrigeração das estações de BRT, incluindo máquinas, exaustores, fios e tu-

bulação de cobre. Informado sobre o caso, o Ministério Público de Contas,

por meio da procuradora-geral, Germana Laureano, enviou ofício ao

Ministério Público Estadual para a devida apuração dos fatos. “Houve ne-

gligência no que diz respeito à conservação e vigilância dos equipamentos

públicos e a causa do problema não pode ser interpretada como simples

vandalismo”, diz o documento.
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O TCE, a Escola de Contas,

a Universidade Federal de

Pernambuco, com o apoio

da Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento da UFPE

(FADE) firmaram convênio

para a realização de um

mestrado profissional em

Políticas Públicas, voltado para o atendimento ao Plano de Capacitação dos

servidores do TCE. A solenidade de assinatura do convênio aconteceu na

última sexta-feira e contou com a presença dos conselheiros Dirceu Rodolfo

de Melo Júnior (presidente) e Valdecir Pascoal (diretor da Escola de

Contas), além do reitor da UFPE, Alfredo Gomes, da pró-reitora de Pós-

graduação da Universidade, Carol Leandro, além de servidores do TCE e

representantes da universidade.
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