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Calendário de obrigações para gestores 
Já está disponível no site
do TCE o novo calendário

de obrigações que orien-
ta os gestores públicos
sobre prazos para envio
de dados orçamentários,
financeiros, licitações e
contratos, demonstrati-
vos da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, que ocor-

rem periodicamente ao longo do ano, além das prestações de
contas que ocorrem no final de março de cada ano. A atualização
desses dados,  inclusos no calendário, está prevista em lei e o seu
descumprimento pode acarretar multas e sanções aos gestores
faltosos. As consultas podem ser feitas no site www.tce.pe.gov.br.

O Tribunal de Justiça de Per-
nambuco enviou ao TCE a

sua primeira prestação de
contas em formato 100%

eletrônico. A mudança foi
regulamentada pela Reso-
lução TC N. 15/2013, que
estabelece o encaminha-

mento de documentos via

web. O Tribunal de Contas faz um alerta aos gestores para o prazo de
encaminhamento desses dados, que se encerra no próximo dia 31 de
março. Até agora apenas três unidades gestoras enviaram suas pres-
tações de contas.

Os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, que são
enviados ao TCE pelos gestores públicos, também passaram a ser
remetidos exclusivamente via eletrônica. Os formulários atendem a

um padrão definido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Apenas os
demonstrativos relativos aos gastos com ensino e saúde permane-
cem com a obrigatoriedade de serem impressos em papel e assi-
nados pelos responsáveis.

O Tribunal de Contas es-

tará presente no Con-
gresso Pernambucano
dos Municípios, que a-
contece de 17 a 19 deste
mês, no Centro de Con-
venções em Olinda. O
encontro, promovido pe-
la Associação Munici-
palista de Pernambuco

(AMUPE), tem o objetivo de debater assuntos relacionados ao desenvol-
vimento e fortalecimento dos municípios. O TCE vai montar um stand
para que os gestores possam tirar dúvidas sobre assuntos ligados à
administração pública, como prestação de contas, obras e licitações. 
_____________________________________________________________
O presidente do TCE, conselheiro Valdecir Pascoal será um dos pales-
trantes do Congresso. Vai falar sobre o controle externo e o desem-

penho de gestão municipal. Depois, participa de uma mesa redonda
que terá um representante da CGU (Controladoria Geral da União) e
outro do Ministério Público Estadual.

Representantes do
Fórum Permanente

de Combate à Corru-

pção (FOCCO), se reu-
niram com o pre-
sidente do TCE, con-
selheiro Valdecir Pas-

coal, para discutir o
plano de ação do
colegiado para o
exercício 2014. A

reunião contou com

a participação de auditores do TCE-PE, TCU e CGU, de Procuradores
da República e do Procurador Geral do Ministério Público de Contas.
O Presidente do TCE reconheceu a importância do movimento e
afirmou que tanto o TCE-PE como a Atricon (Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), da qual é Presidente,
continuarão colaborando para que a integração efetiva dos órgãos
de controle seja um importante instrumento de combate à
corrupção e de uma gestão pública eficiente.

A Escola de Contas do TCE está com inscrições abertas para o cur-
so "Nova Contabilidade Pública", que acontece de 24 a 28 deste
mês. O objetivo  é informar e praticar os fundamentos de natureza
científica, normativa e prática da Nova Contabilidade Pública
Brasileira, somado à necessidade de implantação de sistema de
custo no setor público. Os interessados podem se inscrever no
site www.tce.pe.gov.br/escola. 
_____________________________________________________________
Já as inscrições para a seleção do Curso de Extensão sobre Contro-
le Interno foram prorrogadas até o dia 31 de março. O resultado
da seleção sairá no dia 8 de abril.  Informações pelo telefone: (81)
3181-7953 ou também pelo site da escola.

Prestação de contas eletrônica

Gestão Fiscal por meio eletrônico

TCE no Congresso da Amupe
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