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odas as prestações de contas, sem exceção, re-
ferentes ao exercício de 2014, serão enviadas

eletronicamente pelo sistema de Processo Eletrônico
do Tribunal, o e-TCEPE. Os gestores de órgãos da
Administração Direta e das entidades da Ad-
ministração Indireta de todos os Poderes do Estado e
dos Municípios devem ficar atentos aos prazos.
Informações na página do processo eletrônico:
www.tce.pe.gov.br/processo.

GESTORES PÚBLICOS:

Atenção para os prazos do
Processo Eletrônico de Contas

A prestação de Contas de
gestão da Prefeitura da Ga-
meleira de 2012 foi julgada
irregular pelo Tribunal. O
voto do relator, conselheiro
substituto Ruy Harten, apro-
vado à unanimidade, apon-
tou falhas em relação à Pre-
vidência Social. Foi veri-

ficada a ausência de repasse
integral das contribuições

previdenciárias ao Regime
Geral de mais de R$ 3 mi-
lhões, pagamentos indevidos
de diárias, e despesas irre-
gulares com festividades e
locação de veículos. Além do
julgamento pela irregulari-
dade foi aplicada multa no
valor de R$ 15.202,60 ao or-
denador de despesas do mu-
nicípio.

TCE julga irregulares contas
de gestão da Gameleira

O TCE emitiu parecer prévio
recomendando à Câmara de

Panelas a rejeição das con-
tas do prefeito de 2012.  A
auditoria apontou irregula-
ridades na gestão previden-
ciária, como o não recolhi-
mento de parte da contri-
buição patronal ao Regime
Geral, no montante de R$
702 mil, representando apro-

ximadamente 43% do total
devido em 2012. Outra

falha que motivou a rejei-
ção foi a não elaboração do
Plano Municipal de Educa-
ção – PME, contrariando a
Lei Federal nº 10.172/2001.
O voto do relator do municí-

pio, conselheiro Carlos Por-
to, foi aprovado por unani-
midade.

TCE recomenda a rejeição das contas
de governo de Panelas

Desafios do TCE para 2015
são destaque na TV TCE

A TV TCE, em seu mais
recente programa, des-
tacou as metas esta-

belecidas pelo órgão
para 2015. Em relação às
contas de governo, o
Tribunal planeja apreciar
272 processos, que
representam 80% do
estoque que ingressou
no TCE até 2014 e 50%
das contas de governo
que serão prestadas já em março deste ano. Na área de
capacitação, a Escola de Contas criará um programa de pós-
graduação com a inclusão do curso de Gestão e Execução de
Obras Públicas, inédito no país. Outro desafio é a
implantação do Processo Eletrônico no Tribunal (e-TCEPE). A
reportagem poderá ser conferida no canal: TV TCE no
youtube ou pelo facebook do Tribunal pelo link:

facebook.com/tribunaldecontasdepernambuco

Auditoria especial realizada
pelo TCE em Palmares so-
bre dois contratos de con-

sultoria com empresas de
engenharia gerou economia
de R$ 96.455,00. Esse re-
sultado foi possível com-

parando-se os valores pre-
vistos com valores já pagos
a serviços de consultoria

em outros contratos da pre-
feitura. Ao ser informado do

resultado das análises do

TCE, o gestor da prefeitura
concordou com a avaliação
e providenciou o distrato
dos contratos, evitando-se
assim o prejuízo. O relator
do município é o conselhei-
ro Carlos Porto.

Fiscalização do TCE gera economia
para o município de Palmares
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