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ano de 2014 está chegando ao fim e o Tribunal de
Contas de Pernambuco aproveita para fazer, neste

domingo e no próximo, um balanço de suas realizações
ao longo desses 12 meses de gestão. Foram muitas as
ações implementadas, todas frutos do trabalho coletivo
dos seus membros e servidores. As palavras governança,
planejamento, metas e indicadores são, portanto, sinôni-
mos de união, profissionalismo, compromisso, respon-
sabilidade, criatividade e certamente, vontade de fazer
sempre melhor. "Esses resultados são exemplos de que o
TCE continua envidando esforços para servir melhor ao
cidadão pernambucano, procurando ser uma instituição
de referência e, sobretudo, zelando pela correta, eficiente
e transparente aplicação de recursos públicos", afirmou o
presidente Valdecir Pascoal. Nesta reta final de 2014, o
TCE deseja a todos um 2015 de muitas conquistas, vitó-
rias e realizações.

TCE-PE PRESTANDO CONTAS

A partir de 2015 todas as
prestações de contas envia-
das ao TCE terão que ser fei-
tas no formato eletrônico.

Documentos em papel não
mais serão aceitos pelo Tri-
bunal. A implantação do e-

TCEPE vai gerar agilidade na tramitação dos processos, mais segu-
rança, economia e transparência nos gastos de todas as unidades
gestoras estaduais e municipais.

Implantação do Processo Eletrônico de Contas

O Tribunal julgou, de janeiro a
novembro deste ano, 11.030
processos, entre prestação de
contas, relatórios de gestão fis-
cal, auditorias especiais, análise
de editais de licitação, atos de
admissão, entre outros. Presta-
ções de contas de governo (pre-
feitos) - 197 processos julgados.

97 deles tiveram parecer pela
aprovação com ressalvas. 96 pe-
la rejeição. E um processo apro-
vado sem ressalvas. Prestações
de contas de gestão (ordenado-
res de despesas) - 319 proces-
sos julgados. 77 regulares. 120
regulares com ressalvas e 91 ir-
regulares.

Efetividade da fiscalização e 
dos julgamentos de contas

O Tribunal ampliou a
divulgação das ações e
passou a interagir mais com
a sociedade. Na área de

comunicação, o registro é
para a criação da TV TCE, o
uso de mídias sociais, como
também a produção de
reportagens publicadas em
sites e blogs.

Estímulo à comunicação com a sociedade

A Ouvidoria, um dos principais canais de
comunicação do TCE com o cidadão, está de
cara nova. A página da internet foi
aperfeiçoada, para que o público possa
fazer denúncias, encaminhar 
sugestões e reclamações ao Tribunal. O

atendimento é feito com a ajuda da
assistente virtual Dorinha, que orienta e
auxilia o acesso dos cidadãos. Uma forma 

de promover e estimular a transparência 
nos órgãos públicos e de estimular o 
controle social.

Transparência e acesso do cidadão ao TCE

A atuação preventiva do TCE
ao longo deste ano, resultou
em benefícios efetivos da or-

dem de R$ 75.046.331,82
que, somados aos mais de R$
27 milhões em débitos impu-
tados e multas aplicadas, to-
talizaram mais de R$ 100 mi-
lhões em benefícios finan-

ceiros para a sociedade.

Atuação preventiva

O TCE lançou uma campanha in-
terna intitulada "Todos

por Um", visando ao
cumprimento das
metas mobiliza-

doras previstas
no Plano Estra-

tégico do Tribu-
nal, no que diz
respeito a julga-
mentos. O Pleno rea-

lizou sessões extras pa-
ra diminuir o estoque de pro-

cessos. Houve um incremento de

11,18%no número de pro-
cessos julgados tem-

pestivamente e uma
redução de 7,17%
no estoque dos
mesmos. Esses re-

sultados foram

obtidos por meio
do esforço con-

centrado e da mobi-

lização de todos os se-
tores do Tribunal.

Agilização do julgamento dos processos


