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DECISÕES

AA
Atricon lançou esta
semana a logomarca

do XXVIII Congresso dos
Tribunais de Contas do

Brasil, que este ano acon-
tece no Recife. A logo é
inspirada nas pontes do
Recife, simbolizando união
e integração entre os Tri-
bunais de Contas, os ór-
gãos de controle, os ges-
tores e a sociedade. O Con-

gresso será realizado en-
tre os dias 01 e 04 de de-

zembro.

O presidente do TCE, conselhei-
ro Valdecir Pascoal, recebeu na
última quinta-feira, a visita do
Ex-Governador de Pernambuco,
Joaquim Francisco. O tema do
encontro, que também contou
com a presença do Conselheiro
Substituto Marcos Nóbrega, foi a
Lei de Responsabilidade Fiscal .
O Ex-Governador participará de
um seminário sobre os 15 anos
da LRF e os seus desafios diante

da atual crise econômica. O pre-
sidente Valdecir Pascoal falou

da atuação dos Tribunais de
Contas e aproveitou para en-

tregar a ele um estudo feito pelo
TCE sobre arrecadação de tribu-
tos nos municípios pernambu-
canos. O Tribunal emitiu "alerta"

aos prefeitos recomendando
esforço na cobrança dos tri-
butos de competência muni-
cipal como forma, inclusive, de
aumentar as receitas e atenuar a

crise. Joaquim Francisco, que foi
relator da LRF na Câmara Fe-

deral, elogiou o estudo e a ação
do TCE, afirmando que todos os
gestores públicos devem fazer
"o dever de casa" em matéria de

arrecadação.

A Secretária de Enfrentamento

ao Crack do Recife, Aline Maria-
no, esteve no TCE para uma visi-
ta ao presidente, conselheiro
Valdecir Pascoal. Ela apresentou
os principais programas de sua
pasta na área de prevenção e tra-
tamento, destacando as parce-
rias celebradas com outras insti-

tuições para o enfrentamento do
crack no Recife. O presidente co-
locou o TCE à disposição da se-

cretária para colaborar, no âm-

bito de suas atribuições, com a
política municipal de combate às
drogas.

Ex-Governador Joaquim Francisco visita TCE

A Segunda Câmara do TCE determinou ao prefeito de Jaboatão
dos Guararapes a suspensão do pagamento no valor de R$
1.747.683,93 a uma empresa de eventos contratada pela Prefei-
tura. Auditoria realizada pelo Tribunal encontrou índícios de irre-
gularidades no contrato, entre elas, pagamentos indevidos e
despesas sem comprovação de nota fiscal. O relator do processo
foi o conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior.

--------------------------tu--------------------------

Uma auditoria realizada pelo TCE gerou um benefício de 595 mil
reais para a Secretaria de Educação do Estado. Os técnicos do tri-
bunal identificaram irregularidades nos serviços de engenharia e
manutenção de escolas, prestados por uma construtora contra-
tada pela SEE. Uma das falhas apontadas foi o pagamento indevi-
do por trabalhos não realizados. Após ser questionada pela secre-
taria, a construtora reconheceu a falha e recompôs o pagamento
irregular executando novos serviços, sem desembolso financeiro
por parte da SEE. O relator do processo foi o conselheiro Dirceu
Rodolfo de Melo Júnior.

--------------------------tu--------------------------

A Segunda Câmara imputou débito à Empresa de Turismo de Per-
nambuco (Empetur) após irregularidades apontadas por uma au-
ditoria do TCE, na execução de um convênio firmado entre a
empresa e o Ministério do Turismo, para apoiar as festas juninas
do município de Custódia no ano de 2009. Segundo os técnicos
do TCE, o evento não foi realizado. O conselheiro substituto e
relator do processo, Ruy Ricardo Harten Júnior, imputou um
débito também aos sócios das empresas contratadas para
organização das festas e aplicou  multa individual ao ex-gestor da
Empetur.

Servidores do TCE-PE vão participar, nos próximos dias 06 e 07 de
agosto, de uma capacitação para membros e servidores de Tribu-
nais de Contas, realizada pela Atricon, com o objetivo de garantir a
qualidade da implantação do Marco de Medição dos TCs (MMD-
TC), uma ferramenta de padrão internacional que objetiva promo-
ver avanços institucionais nos TCs. O TCE-PE será representado pe-
lo Conselheiro Marcos Loreto e pelos servidores Breno Spíndola,
Rômulo Lins, Rosana Komuro, Eduardo Alencar e Jackson Oliveira.

Tribunais avaliam qualidade e 
agilidade dos seus serviços
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