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Adeus a Jarbas Maranhão 

O conselheiro aposentado
do TCE, Jarbas Maranhão,
que atuou no Tribunal du-
rante 18 anos, faleceu, na
última quinta-feira, no Rio
de Janeiro. Natural de Naza-

ré da Mata, ele tinha 98
anos. O presidente do TCE,
conselheiro Valdecir Pas-

coal, lamentou o ocorrido.
"É uma enorme perda para

todos nós. Jarbas Maranhão foi um grande homem público de Per-
nambuco e do Brasil, que se comportou com fidalguia e integridade
moral em todos os cargos que ocupou", disse ele. O TCE montou uma
exposição com obras e artigos escritos pelo ex-conselheiro. O Pleno
do TCE fará uma homenagem a Jarbas Maranhão na próxima quarta-
feira. 

Com o objetivo de alertar os
gestores e evitar prejuízos, o
Pleno do TCE aprovou essa se-
mana uma nova súmula, com
o seguinte teor: "Nos casos de
contratação de serviços de as-
sessoria ou consultoria, com
vistas à compensação de cré-
ditos tributários junto à Pre-
vidência Social ou de outros

créditos da União e dos Estados, o pagamento de honorários pelo
Município só poderá ser efetuado após a homologação pela auto-
ridade tributária competente, ou após decisão judicial transitada em
julgado". A deliberação foi motivada pelo Ministério Público de Con-
tas e se baseou em auditorias realizadas nos municípios, que apon-
taram diversos pagamentos antecipados sem a devida homologação
ou decisão judicial transitada em julgado. 

O Pleno do TCE respondeu a uma consulta sobre cálculo do duodé-
cimo feita pela Câmara Municipal de Tabira. A dúvida era: "Em não
havendo o efetivo repasse, por parte dos fundos especiais, das re-
ceitas não previstas no orçamento decorrentes da arrecadação de
ISS e IRFF, esses valores poderão ser computados para fins de limite
do repasse à Câmara Municipal? Em caso afirmativo, poderá o Poder
Legislativo cobrar o valor não repassado de exercícios anteriores?"
Segundo o relator do processo, conselheiro Marcos Loreto, a Cons-
tituição é clara quando diz que o valor das receitas municipais que
servirão de base de cálculo para o repasse do duodécimo é aquele
efetivamente arrecadado no ano anterior. Assim, as receitas não
efetivamente arrecadadas estão impedidas de integrar o cálculo. O
voto do relator foi aprovado por unanimidade.

A Segunda Câmara do TCE re-
ferendou uma Medida Caute-

lar, expedida pela conselheira
Teresa Duere, determinando à
Prefeitura Municipal de Gra-
vatá a suspensão do Processo
de Licitação para contratação
de uma empresa especializa-
da em serviços de limpeza ur-
bana. De acordo com a conse-

lheira, uma auditoria realizada pela Inspetoria de Bezerros identi-
ficou falhas no edital de concorrência pública que, em princípio, res-
tringem a competitividade, havendo a possibilidade de causar um
prejuízo potencial ao erário, na ordem de 12 milhões de reais, no pe-
ríodo de 60 meses (prazo contratual).

O TCE recebeu a quase totali-
dade das prestações de contas
(Governo e Gestão) relativas ao
exercício de 2013, dos  Pode-
res e órgãos estaduais e muni-
cipais. O prazo se encerrou em
31 de março. De acordo com a
Coordenação de Controle Ex-
terno, foram entregues,  no âm-

bito municipal, 784 prestações de contas, restando apenas 04 a serem
enviadas, sendo elas: contas de governo e gestão da prefeitura de Inajá;
contas de gestão da Autarquia Educacional do Araripe e do Fundo de
Previdência Social de Inajá. Na esfera estadual foram apresentadas 111
prestações de contas de um total de 115. Deixaram de prestar contas o
Hospital Regional do Agreste Waldemiro Ferreira, o Instituto de Ciên-
cias Biológicas, o Parque Estadual Dois Irmãos e o Porto Fluvial de Pe-
trolina.Os órgãos que deixaram de prestar de contas no prazo legal es-
tão sujeitos à aplicação de multa, que pode chegar a 50 mil reais.

O presidente Valdecir Pas-
coal representou o TCE na so-
lenidade de comemoração
dos179 anos da Assembléia
Legislativa, na última quarta-
feira. O conselheiro acom-

panhou a sessão ao lado dos
presidentes da Alepe, do TJ,
TRE e do secretário estadual

de governo, Luciano Vas-
quez, que representou o go-

vernador João Lyra Neto. "É a casa do povo pernambucano, um sím-

bolo de nossa história democrática e o TCE não poderia faltar neste
momento", disse o presidente.
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