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Últimos dias para entrega das
prestações de contas de 2014

O TCE tem na sua base de dados, até o momento, 1028 (85,8%)
prestações de contas, das 1.201 que estão sendo aguardadas. To-
da documentação deve ser enviada eletronicamente, por meio do
sistema e-TCEPE, implantado no Tribunal em fevereiro passado. O
credenciamento no sistema é feito na página do processo ele-
trônico www.tce.pe.gov.br/processo. O email para tirar dúvidas é
atendimento@tce.pe.gov.br.

Dias 30 e 31

Atendimento pelo telefone 0800-2817717 das 8 da manhã às 23h59

Atendimento na sede do TCE-PE - Auditório Governador Carlos

Wilson, no 10º andar do Edf. Helder Camara - das 08 às 16h

Atendimento nas Inspetorias Regionais no interior - das 8h às 16h

O presidente do TCE-PE e da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal, par-
ticipou na terça-feira (24), em Brasília, de um debate na TV Câmara sobre
as propostas de mudanças da Lei de Licitações e Contratos (8.666/93).
Segundo o conselheiro, as propostas que constam do PLS 559 (Senado)
contêm avanços como a inversão de fases do processo licitatório, ou
seja, primeiro se analisa o preço e depois a documentação jurídica das
empresas. Isso diminui a burocracia e dá agilidade, afirmou. Ele concorda
também com a extinção da Carta Convite e da Tomada de Preços, "que
favorecem a formação de carteis e de conluio". O Presidente ressaltou
dois pontos que preocupam os Tribunais de Contas. A contratação in-
tegrada, aquela em que a empresa faz o projeto e executa a obra. Para
ele "embora possa agilizar o procedimento há risco de comprometi-
mento da qualidade da obra". A outra proposta criticada é a que preten-
de diminuir o controle preventivo dos Tribunais de Contas. Trata-se,
disse ele, de "um passo na contramão do que existe de mais efetivo no
controle exercido pelos TCs, que economizam bilhões para os cofres
públicos". Para assitir ao debate na íntegra, ver site http://www2.camara.
leg.br/camaranoticias/tv/programa/36-EXPRESSAO-NACIONAL.html

Representantes de 31 Tri-
bunais de Contas do Brasil

participaram no TCE-PE de
um treinamento realizado

pela Atricon - Associação
Nacional dos Membros dos

Tribunais de Contas. O en-

contro teve como objetivo
capacitar os representan-
tes das Comissões de Ava-

liação dos TCs, responsáveis pela aplicação do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD-TC, que prevê ações
de aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas. "Os 27 indicadores do
MMD-TC - com mais de 500 critérios de avaliação - tratam de  áreas
relevantes dos TCs, viabilizando, com isso, não apenas o diagnóstico
sobre seus produtos, ações e serviços, mas sobretudo, a implemen-
tação de melhorias que asseguram resultados mais efetivos, inclu-
sive nos processos de auditoria e julgamento", disse o presidente do
TCE-PE e da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal.

Servidores de 31  Tribunais de Contas

participam de encontro no TCE-PE

O Tribunal de Contas montou um

estande no Congresso da Amupe,
que ocorreu nos últimos dias 23,
24 e 25, para divulgação dos ser-
viços da Ouvidoria, das capaci-
tações oferecidas pela Escola de
Contas e para tirar dúvidas sobre
os sistemas eletrônicos disponí-
veis para o público externo. Vá-
rios gestores visitaram o espaço
para tirar dúvidas sobre proces-
sos eletrônicos de aposentadoria
e prestação de contas. O conse-
lheiro Ranilson Ramos represen-
tou o Tribunal na abertura do e-

vento. A programação incluiu ain-
da duas palestras de servidores

da Casa. O diretor de Controle

Municipal, Júlio César Barbosa, fa-
lou sobre "Controle Externo e a

Efetividade da Gestão Pública" e

o diretor do Departamento de
Contabilidade e Finanças, Isaac
Oliveira Seabra, abordou o tema
"Novas Diretrizes para a Contabi-
lidade Municipal".

TCE orienta municípios durante 
Congresso da Amupe
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Presidente do TCE participa de debate 
na TV Câmara sobre licitações
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OO
s gestores de órgãos públicos estaduais têm até esta segun-
da-feira, 30, para enviar ao TCE os documentos da prestação

de contas do ano de 2014. O prazo para os gestores municipais
vai até terça, 31. Não haverá prorrogação de datas. O Tribunal
montou um esquema de plantão para tirar dúvidas dos usuários
nesta reta final, tanto por telefone, como também presencial-
mente, na sede do órgão, que fica na Rua da Aurora, 885.


