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Março é o último mês para envio de
prestação de contas ao TCE

O processo de presta-
ção de contas eletrôni-
co foi tema de uma reu-

nião entre represen-
tantes da administra-

ção direta do estado,
em sua maioria conta-

bilistas, e os servidores
do TCE, responsáveis
pela implantação do
sistema e-tcepe. O encontro serviu para esclarecer dúvidas em re-
lação ao cadastramento dos usuários e o envio dos dados via internet.
Representaram o Tribunal no evento, Sandra Inojosa, Jorge José San-
tana e Isaac Seabra.

Prestação de Contas eletrônica é tema de
reunião com a Administração Direta do Estado

O Tribunal de Contas de Pernam-

buco vai sediar nos próximos
dias 18, 19 e 20 um treinamento
para aplicação do Marco de Me-
dição de Desempenho dos Tri-
bunais de Contas (MMD-TC), ins-
trumento de avaliação do Pro-
jeto Qualidade e Agilidade dos
Tribunais de Contas. O encontro,
promovido pela Atricon, deve
reunir aproximadamente 80 ser-
vidores dos TCs de todo Brasil,
representantes das comissões
de Avaliação dos Tribunais de

Contas, responsáveis pela coor-
denação e aplicação do MMD-TC
na sua respectiva instituição. "O
MMD-TC é uma ferramenta que
objetiva fortalecer o sistema na-
cional de controle externo e con-

tribuir para que os Tribunais de
Contas aprimorem a qualidade e
agilidade das auditorias e dos
julgamentos, valorizando o con-
trole social e oferecendo serviços
de excelência", afirmou o conse-
lheiro Valdecir Pascoal, presiden-
te do TCE-PE e da Atricon.

O Tribunal de Contas está apro-
fundando seus estudos técnicos

a fim de colaborar para a solução
do impasse entre a Amupe (Asso-
ciação Municipalista de Pernam-

buco) e a Celpe sobre a responsa-
bilidade pela iluminação pública
dos municípios. Uma resolução
da Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) obriga as distri-
buidoras de energia elétrica a re-
passarem, para os gestores, a res-
ponsabilidade pelos investimen-
tos e prestação do serviço. As
prefeituras alegam que a rede de
iluminação está em mau estado e
que não têm condições de assu-

mir as despesas de manutenção,
o que, segundo a Amupe, deveria
ser feito pela Celpe. A diretoria
da empresa contesta a informa-
ção e afirma que se o contrato
não for assinado até o fim deste

mês, a companhia não mais fará
os serviços de manutenção da
iluminação pública dos municí-
pios. Após reunir-se com a Amu-
pe e a Celpe, o presidente Val-
decir Pascoal se comprometeu a
provocar estudos técnicos, con-
cluindo que "o fundamental é
que o cidadão tenha assegurado
um serviço de iluminação pú-
blica de boa qualidade".

Prefeitos pedem participação do TCE na
questão da iluminação pública dos Municípios

OO
prazo para envio das prestações de contas eletrônicas ao
TCE está chegando ao fim. Os gestores estaduais têm até o

dia 30 deste mês para providenciar a entrega dos documentos
ao Tribunal. Os gestores municipais podem enviar os dados até
o dia seguinte, 31. O Tribunal espera receber cerca de 1.200
prestações de contas. Até o momento foram iniciadas aproxi-
madamente 500. Para utilizar o novo formato é necessário o ca-
dastramento no sistema e-TCEPE, que pode ser feito na página
do processo eletrônico: www.tce.pe.gov.br/processo. O usuário
informa os dados, faz a assinatura digital do termo de adesão e
em seguida, dá início ao credenciamento. O TCE lembra que o
gestor que não entregar os documentos no prazo legal ficará
sujeito à aplicação de multa e outras sanções.
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TCE-PE recebe servidores de todo Brasil

para treinamento realizado pela Atricon


