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AA
cerimônia de

posse do
governador
Paulo Câmara e

do vice, Raul
Henry, foi
acompanhada
pelo presidente
do Tribunal de

Contas,  Valdecir
Pascoal, por
Conselheiros e

servidores da Instituição. Paulo Câmara, que é auditor
concursado do TCE desde 1995, tomou posse no dia
primeiro de janeiro, numa solenidade realizada na
Assembleia Legislativa de Pernambuco.

TCE presente na posse do
governador Paulo Câmara

A Escola de Contas do TCE está

com inscrições abertas para os
cursos que serão realizados nos
meses de janeiro e fevereiro. A
Escola oferece capacitações nas
áreas de Controle Interno, Con-
tabilidade Aplicada ao Setor Pú-

blico, Auditoria de Obras e Ser-
viços de Engenharia e atualiza-
ção em Língua Portuguesa. As
inscrições podem ser feitas pelo
site www.tce.pe.gov.br/escola.
Informações pelo telefone (81)
3181.7953.

Escola de Contas abre inscrições 
para cursos de janeiro e fevereiro

Os servidores Regina Ximenes e
Clebson Rodrigues, da Gerência
de Auditoria de Tecnologia da
Informação do TCE, participa-
ram, em Natal (RN), de um trei-
namento promovido pelo Banco
Mundial sobre Auditoria de Sis-

temas e Tecnologias da Informa-

ção. Auditoria e Fiscalizações
em Tecnologia de Informação,
Governança, Contratações de
bens e serviços e o uso de ferra-
mentas de TI para apoio ao tra-
balho das auditorias foram al-

guns dos temas debatidos du-
rante o encontro.

Servidores do TCE participam de
treinamento do Banco Mundial

Atenção gestores. As prestações de
contas de 2014 só serão recebidas por
meio eletrônico, no sistema e-TCEPE. O
credenciamento no sistema é condição
indispensável para que os documentos possam ser processados
pelo Tribunal. Quem ainda não se credenciou, pode acessar a
página do processo eletrônico www.tce.pe.gov.br/processo e
seguir as instruções.

Processo Eletrônico de Contas - credenciamento

O presidente do
TCE, conselheiro
Valdecir Pascoal,
foi um dos

homenageados
pelo ex-
governador João
Lyra Neto, com a
Medalha da Ordem

do Mérito dos

Guararapes, a mais importante
comenda concedida pelo estado
a pessoas e autoridades que se

destacaram por
méritos ou

relevantes serviços
prestados a
Pernambuco, no
ano de 2014. A

medalha foi

entregue no último
dia 30 de
dezembro, em

cerimônia realizada no Salão das

Bandeiras, no Palácio do Campo
da Princesas.

Presidente do TCE recebe a 

Ordem do Mérito dos Guararapes

A Segunda Câmara do TCE revogou uma Medida Cautelar que suspen-
dia o processo de licitação para contratação de empresas de transporte
coletivo de passageiros no município de Caruaru. A Cautelar foi emitida
em 2013 para que a prefeitura corrigisse irregularidades no edital de
concorrência apontadas em relatório de auditoria. Segundo a relatora
do processo, conselheira Teresa Duere, a medida cautelar foi revogada
para evitar prejuízos à população. A licitação poderá ser retomada,
desde que sejam atendidas algumas determinações feitas pelo TCE. O
Tribunal também emitiu um Alerta de Responsabilização ao gestor
avisando sobre as consequências caso as determinações não sejam
cumpridas.

------ 

A Primeira Câmara do TCE emitiu, por unanimidade, parecer prévio
recomendando à Câmara Municipal de Primavera a rejeição das contas
da prefeita Severina Moura Batista Peixoto, relativas ao exercício finan-
ceiro de 2013. O relator do processo foi o conselheiro João Campos. Um
dos motivos que levaram à decisão foi o descumprimento dos limites
constitucionais e legais nas áreas de saúde e educação.  

-------

A Segunda Câmara do TCE julgou irregulares as contas de gestão da
Prefeitura de Barreiros, relativas ao exercício financeiro de 2012. O
prefeito, à época, era Antônio Vicente de Souza Albuquerque. A relatora
do processo foi a Conselheira Substituta Alda Magalhães, que teve o seu
voto aprovado pela unanimidade da Câmara. As principais irregu-
laridades que motivaram a decisão do TCE foram: falhas no recolhi-
mento das contribuições previdenciárias, ausência de documentos
exigidos na prestação de contas, irregularidades nos serviços de trans-
porte e merenda escolar. 

Decisões do TCE


