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Auditores do TCE-PE participa-
ram, em Brasília, do curso de Ca-
pacitação e Treinamento no Com-

bate à Corrupção e à Lavagem do
Dinheiro, promovido pelo Minis-
tério da Justiça,  em parceria com
a Atricon - Associação Nacional
dos Membros dos Tribunais de

Contas, que o faz por meio da Re-
de Infocontas, um programa que
visa aumentar a eficiência das

ações de controle externo e au-
ditorias dos TCs.  O curso é  uma

das ações previstas no plano

anual de trabalho da Estratégia
Nacional de Combate à Corrup-
ção e a Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA), criada em 2003 como
forma de contribuir para o com-

bate sistemático à lavagem de di-
nheiro no país e que reúne cerca
de 60 órgãos e entidades do país.
Os servidores receberam treina-

mento em modernas técnicas de

investigação, que serão úteis pa-
ra a detecção e a análise de casos
de corrupção nas administrações
públicas.

Servidores do TCE participam de capacitação
sobre estratégias de combate à corrupção

OO
Tribunal de Contas de Pernambuco será uma das primei-
ras instituições públicas do país, em seu segmento, a ado-

tar medidas para reduzir os custos na área de Tecnologia da
Informação. Depois de um levantamento detalhado feito nos
equipamentos e aplicativos utilizados pelo TCE, ficou constata-
do que é possível reduzir em até 90% os custos do licenciamen-
to desses aplicativos. No ano passado o Tribunal contratou a
plataforma "Google Apps for Work" por meio de processo licita-
tório de ampla concorrência. A partir do resultado da pesquisa
de avaliação, a Instituição busca agora aprofundar a adoção da
plataforma contratada. A economia, com essas medidas adotadas,
deve girar em torno de R$ 700.000,00 a cada ciclo de três anos. 

TCEndo Cidadania capacita 
gestores em São Paulo

O Programa TCEndo
Cidadania do TCE-PE

realizou, semana pas-
sada, a primeira ca-
pacitação fora do es-
tado de Pernambu-

co. O curso, direcio-
nado a representan-
tes de Conselhos Mu-

nicipais, aconteceu no município de Araras, interior de São Paulo e
reuniu 56 pessoas entre gestores municipais, funcionários públicos,
membros de associações, conselhos, ONGs e jornalistas da cidade.
Representantes das prefeituras e Câmaras Municipais das vizinhas
Limeira, Santa Gertrudes e Santa Bárbara do Oeste também marcaram
presença no evento.

Últimos dias para gestores responderem
à pesquisa sobre governança 

O TCE, em cooperação com o Tribunal de Contas da União, a Atricon
e o Instituto Rui Barbosa, está realizando o trabalho de coleta de
informações sobre governança pública e gestão das aquisições nas
organizações públicas estaduais e municipais. O trabalho tem caráter
preventivo e visa aperfeiçoar a administração pública, contribuindo
para melhores resultados em benefício da sociedade. Prefeitos, pre-
sidentes de Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais,  Secretá-
rios e responsáveis por órgãos estaduais e federais participam da
pesquisa. Basta preencher um questionário eletrônico pelo site
www.tcu.gov.br/perfilgov até o dia 30.

Os ministros Aroldo Cedraz e José Múcio Monteiro, do Tribunal de Con-
tas da União, participaram no TCE-PE, do lançamento do livro  "Súmulas

do TCU: Organizadas por assunto, anotadas e comentadas - 2ª Edição",
de autoria do Procurador Municipal do Recife, Bruno Santos Cunha e do
Juiz Federal, Thiago Mesquita de Carvalho. O livro comenta as súmulas
editadas pelo TCU e por 18 Tribunais de Contas Estaduais, incluíndo o
de Pernambuco. O presidente do TCE, conselheiro Valdecir Pascoal, fez
a  apresentação da obra. "Os Tribunais de Contas só têm a agradecer por
esta primorosa obra que enaltece o trabalho realizado e valoriza o
papel constitucional dessas Instituições", afirmou. 

Ministros do TCU prestigiam 
lançamento de livro no TCE
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TCE-PE vai racionalizar custos 

com Tecnologia da Informação


