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EAD- Cursos oferecidos pela 
Escola de Contas no mês de outubro

O Tribunal de Contas de Per-

nambuco aderiu ao movimen-

to "Outubro Rosa", que visa
alertar e conscientizar a popu-
lação sobre os cuidados e as
formas de combate ao câncer

de mama. Durante todo este

mês, o TCE terá no seu site na
internet, uma faixa cor de rosa
para lembrar a importância da

prevenção e do diagnóstico
precoce da doença. Outras ati-
vidades estão sendo progra-
madas e devem começar no
próximo dia 17. O "Outubro Ro-
sa" é um movimento popular
que começou nos Estados Uni-
dos e rapidamente se espa-
lhou pelo mundo. No Recife, a
programação inclui palestras
sobre saúde da mulher, infor-
mativos com abordagens so-
bre câncer de mama, de colo
de útero e prevenção de doen-
ças sexualmente transmissí-
veis, além de realização de exa-
mes preventivos em sete bair-
ros da cidade.

TCE apoia movimento Outubro Rosa

Maratona Digital e transparência 
dos recursos públicos

Recife será sede de

Maratona Digital em
fevereiro de 2015.

O evento foi assunto

da  visita do presiden-
te do Colégio dos Cor-
regedores e Ouvido-
res dos TCs do Brasil

(CCOR), conselheiro
Hélio Parente (TCE-
CE), ao conselheiro

Valdecir Pascoal nes-

ta semana. O tema será “Cidadania Digital e Tribunais de Con-
tas” e o foco é a ampliação do acesso da população às informa-
ções sobre execução das políticas públicas no país, tendo como
fonte o acervo de dados dos TCs. Segundo o presidente do
CCOR, "trata-se do primeiro evento do tipo, focado no desen-
volvimento de aplicativos cuja fonte são dados abertos dos Tri-
bunais de Contas. Essas informações já estão disponíveis ao pú-
blico, mas como são muito técnicas, tornam-se de difícil com-

preensão. Com os aplicativos, o cidadão comum vai poder ter
uma leitura simples dos documentos e desta forma fiscalizar os
dados constantes nos processos dos Tribunais. A Maratona Di-
gital é promovida pelo CCOR e pela Atricon, presidida pelo con-
selheiro Valdecir Pascoal. 

Turma Início Término C.H. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 13/10/14 03/11/14 16 

PROCESSO ELETRÔNICO DE  

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
13/10/14 10/11/14 12 

CREDENCIAMENTO E-TCEPE 20/10/14 03/11/14 8 

PREGÃO (EAD) 
(Teórico) 

20/10/14 10/11/14 20 

Parceria entre Tribunais de Contas 

e Sebrae é tema de palestra
O presidente do TCE, conselheiro
Valdecir Pascoal, foi um dos pales-
trantes do Seminário Pernambuco

Mais Simples, promovido pelo Se-
brae como parte das atividades da
Feira do Empreendedor, que acon-
tece no Centro de Convenções em
Olinda até este domingo (12). O te-
ma da palestra foi o Projeto Prospe-
rar, uma parceria mantida pelo Se-
brae, Instituto Rui Barbosa (IRB) e

Tribunais de Contas, por meio da Atricon, com o objetivo de incen-
tivar a implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas empre-
sas (Lei nº 123/2006) em todos os estados e municípios do Bra-
sil. "A participação dos Tribunais de Contas nesse projeto se dá de
duas formas. Por meio de promoção de seminários e capacita-
ções, no sentido de sensibilizar o gestor público para a observân-
cia das regras aplicadas às Micro e Pequenas Empresas e simulta-
neamente fiscalizando o cumprimento da legislação, para garan-
tir que os benefícios econômicos e sociais cheguem à população",
comentou o presidente do TCE.  

A Escola de Contas divulga a programação de outubro de cursos na
modalidade a distância. A instituição está capacitando os servi-
dores dos órgãos e entidades jurisdicionados, gratuitamente, so-
bre Certificação Digital, Processo Eletrônico e Credenciamento no
Sistema de Processo Eletrônico (e-TCE). As capacitações são des-
tinadas aos responsáveis pelas prestações de contas ao TCE, pelo
setor financeiro, controle interno e contabilidade da Administra-
ção Pública. Os cursos são autoinstrucionais, ou seja, sem a partici-
pação de tutor ou monitor. Outro curso oferecido é o de Pregão,
sendo que este não é gratuito. Para mais informações acesse o site
www.tce.pe.gov.br/escola ou pelo telefone: (81) 3181.7928.
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