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Ogovernador Paulo Câmara esteve no TCE no último dia 31 para

uma visita de cortesia, após sua posse ocorrida em janeiro deste

ano. Ele estava acompanhado do chefe de gabinete e do procurador ge-

ral do Estado e foi recebido pelo presidente Marcos Loreto, pelos con-

selheiros Carlos Porto, Teresa Duere, Valdecir Pascoal, João Carneiro

Campos, Ranilson Ramos e Ricardo Rios (substituto) e pela procuradora

geral do Ministério Público de Contas, Germana Laureano. O governa-

dor destacou a importância do Tribunal de Contas para a gestão pública

e reforçou a necessidade de estreitar os laços com a Instituição.

GOVERNADOR VISITA O TCE

CONTRATO SUSPENSO -

Cautelar expedida pela conse-

lheira Teresa Duere determi-

nou à Assembleia Legislativa

que suspendesse o processo

de inexigibilidade de licitação

que tem como objeto a con-

tratação de uma gráfica para

editar a biografia do ex-

governador Miguel Arraes.

Os quatro mil exemplares

previstos no edital estavam or-

çados em R$ 1.824.000,00,

valor que o TCE considera

exorbitante e fora de qualquer

razoabilidade.

CONTRATO DE ÊXITO -

A1ª Câmara do TCE homologou,

parcialmente, Cautelar expedida

pela conselheira substituta Alda

Magalhães determinando à pre-

feita de Ipojuca, Célia Sales, que

se abstenha de fazer qualquer tipo

de pagamento ao escritório de ad-

vocacia "Sócrates Vieira Chaves

Advocacia e Consultoria" até o

julgamento do mérito da contra-

tação. O escritório foi contratado

com "cláusula de êxito" visando à

recuperação de créditos prove-

nientes de royalties pela explo-

ração de gás no município.

SIGAM A LEI - Na ocasião,

o presidente Marcos Loreto

afirmou que o Tribunal de

Contas tem tido um "olhar

diferenciado" para os muni-

cípios que efetivamente estão

sofrendo com a queda de re-

ceita, mas sempre atento ao

cumprimento da Constitui-

ção e das leis, especialmente

a de Responsabilidade Fiscal.

Loreto frisou que a própria

LRF prevê o caminho que os

prefeitos devem trilhar quan-

do a receita se torna insufici-

ente para bancar todas as des-

pesas.

QUEDA DE RECEITA - Um

grupo de prefeitos esteve no

TCE na última terça-feira (5)

para relatar as dificuldades que

estão enfrentando devido à que-

da do repasse do Fundo de Par-

ticipação dos Municípios. Eles

alegaram que neste início de ano

o quadro se agravou por causa

do reajuste do salário mínimo e

do piso salarial dos professores.

Por isso, muitas vezes são obri-

gados a atrasar o duodécimo da

Câmara ou o recolhimento das

prestações previdenciárias por-

que a receita é insuficiente para

suprir as duas obrigações.

Após apuração do Ministério Público Estadual e sindicância

interna instaurada pelo IMIP terem constatado um desvio de R$

2,2 milhões nos recursos do SUS destinados à manutenção e

custeio do Hospital Miguel Arraes, o conselheiro Carlos Porto

expediu um Alerta de Responsabilização ao secretário estadual

de Saúde, André Longo, para que seja mais rigoroso na fiscali-

zação dos recursos administrados por Organizações Sociais,

como é o caso do HMMA.

O conselheiro Carlos Porto emitiu uma Cautelar determinando ao

Detran/PE a suspensão do credenciamento da empresa B3 S/A.

Auditoria apontou indícios de favorecimento da B3 à empresa

Tecnobank no serviço de registro de financiamento de veículos.

Embora outras empresas tenham sido credenciadas pelo Detran,

a Tecnobank estaria monopolizando o mercado, sem que o con-

sumidor pudesse escolher a de sua preferência, o que contraria o

artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. 

SITUAÇÃO DE MONOPÓLIO

CONTROLE INTERNO
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O Tribunal de Contas de Pernambuco aprovou um voto de pesar

pelo falecimento no sábado (2) do presidente da Fecomércio,

Josias Albuquerque, e um voto de louvor pelo centenário de nasci-

mento do médico pediatra Fernando Figueira, fundador do IMIP.

A conselheira Teresa Duere foi a autora do primeiro voto e o

conselheiro Carlos Porto o autor do segundo.

HOMENAGEM PÓSTUMA
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