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Processo Eletrônico  é tema de reunião entre

TCE e gestores do Sertão do São Francisco

Durante visita a Petrolina, o presiden-
te do TCE e equipe tiveram também
uma reunião com os servidores das

Inspetorias de Salgueiro e Petrolina.
Na reunião foram tratados temas co-

mo projetos em andamento no Tribu-
nal, resultados alcançados pela Insti-
tuição no primeiro semestre deste ano

e processo eletrônico de contas. "Essa integração é fundamental para
que possamos aperfeiçoar nosso trabalho e buscar resultados cada
vez melhores para nossa instituição", afirmou o presidente Valdecir
Pascoal.

Servidores do TCE participaram do en-
contro promovido pela Superinten-
dência Estadual de Apoio à Pessoa
com Deficiência e Procuradoria Geral

do Estado que teve como objetivo
melhorar o atendimento prestado às
pessoas com deficiência. O encontrou
reuniu mais de 120 servidores públi-

cos que debateram os problemas enfrentados por pessoas com defi-
ciência física e os direitos assegurados a elas por lei. Há três anos o TCE
lançou, de forma pioneira, uma cartilha de acessibilidade urbana, que
traz as ações na área de engenharia para inclusão e acessibilidade. A
cartilha está disponível no site do Tribunal.

Cartilha do TCE é destaque no Encontro sobre
atendimento a pessoas com deficiência

10 anos do projeto "Escola de Cidadania"

O
conselheiro Valdecir Pascoal esteve em Petrolina, junta-
mente com uma equipe do TCE, para uma reunião com
gestores do sertão do São Francisco. O assunto foi a im-

plantação do processo eletrônico de contas. Mais de 150 pessoas,
representantes de Prefeituras e Câmaras Municipais participaram
do encontro. "Uma das maneiras de atingirmos a desejada eficiên-
cia no controle e transparência na gestão é sairmos do mundo ana-
lógico, do mundo do papel, para o mundo digital, do processo ele-
trônico. Para tanto, precisamos do apoio de todos os gestores", dis-
se o presidente.

Processo Eletrônico               agilidade das auditorias
e julgamentos, transparência e segurança da

informação, redução de custos e de perdas de
documentos, eliminação do papel.

Os responsáveis pela prestação de contas em seus municípios vão
precisar de um certificado digital para proceder ao envio dos do-
cumentos ao TCE de forma eletrônica. "Esse certificado pode ser
emitido pela Caixa Econômica, Receita Federal, Serasa e Correios",
explicou Sandra Inojosa, gerente em exercício do projeto. "Além
disso, é necessário que eles façam o credenciamento no sistema
para poder operar os dados", disse ela. O credenciamento acontece
a partir de outubro no site www.tce.pe.gov.br/processo. O TCE, por
meio da sua Escola de Contas, vai oferecer cursos de capacitação
aos gestores até março de 2015, prazo para envio das prestações
de contas. Inscrições podem ser feitas no site www.tce.pe.gov.
br/escola.

Os 10 anos de atividades da Escola de Cidadania do TCE foram co-

memorados na última quinta-feira com uma solenidade que
aconteceu no auditório do prédio central. Os alunos da Escola Ma-
estro Nelson Ferreira, de Paulista fizeram uma apresentação jun-
tamente com a Orquestra Juventude Dourada. A auditora de con-
tas Maria Auxiliadora Albuquerque, idealizadora do projeto, foi
homenageada. A Escola de Cidadania foi criada com o objetivo de
levar aos jovens do Ensino Médio conhecimentos sobre adminis-
tração pública, origem dos recursos públicos, destinação e o con-
trole externo desempenhado pelo TCE, sensibilizando a formação
de uma cidadania responsável. "Educação é um processo perma-
nente. E a Escola de Cidadania contribui com a educação do jo-
vem cidadão ao instruir sobre administração pública e sobre a
atuação do TCE", disse o conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Jú-
nior, diretor da Escola de Contas. 
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