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Tribunal de Contas lançou,
esta semana, mais uma

ferramenta que vai permitir ao
cidadão acompanhar e fisca-
lizar a correta aplicação do di-
nheiro público com total trans-

parência. Trata-se do novo

Portal do Cidadão do TCE, o
TOME CONTA, um espaço que permite acesso rápido e fácil
a informações sobre arrecadação, despesa, obras, saúde,
educação, pessoal, licitações e fornecedores de todos os
órgãos públicos do Estado e dos 184 municípios de Per-
nambuco. Os dados podem ser consultados de uma forma

atrativa, não só pelo computador, mas também por tablets e
smartphones, sem prejuízo na navegação.

O novo Portal, na opinião do presidente do TCE-PE, conse-
lheiro Valdecir Pascoal, representa um grande avanço no
estímulo ao controle social. "Estimular a transparência da
gestão pública e o controle social é também uma missão do
Tribunal de Contas. O novo portal TOME CONTA avança na
medida em que facilita, ainda mais, o acesso do cidadão a
dados e informações estratégicas dos governos. Com isso,
ganham os governos, os órgãos de controle, a democracia e
a cidadania", disse ele. 

Municípios - Gastos com

saúde e educação dos
Municípios, bem como
indicadores sobre taxa

de mortalidade infantil,
quantidade de médicos
e enfermeiros em cada

cidade, e ainda o desem-

penho escolar das redes
municipais e estadual
de ensino, são informa-
ções que podem ser a-
cessadas no Portal Tome

Conta.

Estado - Neste ícone estão disponibilizados dados sobre as
receitas, despesas, fornecedores, licitações, obras e quadro
de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta
e indireta (dependentes) do Governo do Estado de Per-
nambuco. 

Fornecedores - quer saber quais os fornece-
dores contratados por algum órgão públi-

co ou prefeitura do estado? Os valores
pagos, ou ainda, todos os outros contra-
tos que eles mantêm com o serviço pú-

blico? O Portal traz essas e outras infor-

mações com detalhes.

Pessoal - Na página é possível ter acesso a
informações sobre os servidores ativos,
inativos, os quantitativos de cargos efe-
tivos, em comissão, à disposição, contra-
tados por prazo determinado e a quanti-

dade de vínculos com a Administração.

TCE-PE: Mais Transparência e Cidadania

Mudanças no site - o site do TCE também está de cara nova.

A página ganhou um projeto gráfico dinâmico e moderno,
com novas abas e áreas específicas para gestores, cidadãos
e público interno e informações direcionadas aos interes-
ses de cada um. O objetivo das mudanças foi promover
uma maior interação entre TCE, gestores e sociedade, dimi-
nuindo as distâncias, à medida em que torna mais ágil e fá-
cil o acesso aos conteúdos disponibilizados.

Acesso: www.tce.pe.gov.br/tomeconta


