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Hora de Prestar Contas

Aproxima-se a data para os
gestores públicos prestarem
contas do ano de 2013 ao TCE.
O prazo final é 30 de março. O
Tribunal de Contas disponibi-
lizou dois sistemas atualiza-

dos para o recebimento das
informações. A novidade, este
ano, é a obrigatoriedade, para
os órgãos do Estado, da assi-
natura digital para todos os
documentos enviados por

meio de arquivos eletrônicos, o
que garante a confidencialidade e a não violação dos dados. O
TCE recomendou também a assinatura digital para os órgãos mu-
nicipais. Para esclarecimentos os gestores podem entrar em con-
tato pelo telefone 0800 281 7717, ou, fora do estado (81)
3181.7888 e também pelo e-mail: atendimento@tce.pe.gov.br.

Na última quarta-feira, a equipe do TCE, responsável pela im-

plantação do sistema de prestação de contas, chefiada pela co-
ordenadora de controle externo Bethânia Melo, esteve na As-
sembleia Legislativa para apresentar a nova ferramenta aos de-
putados da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação e ex-
plicar as vantagens da prestação de contas eletrônica: maior
transparência, agilidade processual, segurança da informação,
além da redução de custos pela ausência de papel. O deputado
Clodoaldo Magalhães, presidente da Comissão, elogiou a ini-
ciativa e disse que o sistema traz mais transparência sobre a for-
ma como os Poderes aplicam o dinheiro público.

O TCE-PE enviou eletronicamente sua prestação de contas de 2013
à Assembleia Legislativa, para apreciação pela Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Tributação, responsável pela elaboração de
parecer prévio. Este ano, todos os documentos que compõem as
prestações de contas do Governador, da Assembleia Legislativa, do
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público
Estadual serão enviadas, para o TCE-PE, diretamente pela internet.

O TCE lança mais um serviço
para facilitar a consulta à sín-
tese dos seus julgamentos no
mesmo dia em que eles ocor-

rem. O acesso ao serviço pelos interessados e cidadãos é feito por
meio do ícone "Resultados do Dia" no site do Tribunal. O objetivo é
contribuir, cada vez mais, com a transparência das suas decisões e a
rapidez na divulgação dos seus resultados. O endereço eletrônico é
o www.tce.pe.gov.br.

A situação da transparência dos
municípios pernambucanos vem
sendo acompanhada pelo Tribunal
de Contas e em 2013 foi elaborado
um levantamento preliminar com
146 municípios. Os dados ainda es-
tão sujeitos à defesa por parte dos
responsáveis. Dos municípios ava-

liados, apenas 19% atendem à Lei da Transparência, LC nº 131/09,
e 13% sequer possuem página na internet com as informações,
conforme determina a lei. Os municípios que não disponibilizaram
as informações podem ficar impedidos de receber transferências
voluntárias (convênios) e os agentes políticos estarão passíveis de
responsabilização no julgamento de suas contas.

Tomou posse, em Brasília, na
última quinta-feira (13/02) o
novo presidente da Associação
dos Membros dos Tribunais de

Contas do Brasil - Atricon, o
conselheiro presidente do TCE-
PE Valdecir Fernandes Pascoal,
em substituição ao conselheiro
Antonio Joaquim do TCE-MT
(foto). A posse solene, entre-
tanto, está marcada para o dia
26 de março, às 9h30, no Ple-
nário do TCU, em Brasília, opor-
tunidade em que tomarão
posse os demais membros da
nova Diretoria e do Conselho

Deliberativo da entidade.
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ATRICON tem novo presidente

Transparência nos municípios

F
O

T
O

: 
T

H
A

ÍS
 G

A
L

IZ
A

TCE presta contas eletronicamente

F
O

T
O

: 
A

T
R

IC
O

N

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Coluna TCE de 16 02 2014.qxd  14/02/2014  16:22  Page 1


