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Tribunal de Contas de Pernambuco deu início a um

novo capítulo na história da fiscalização dos gastos

públicos. Entrou em funcionamento no último dia 04 o
processo eletrônico de contas, o e-TCEPE, sistema que põe
fim aos documentos de prestação de contas em papel. O
lançamento aconteceu durante entrevista coletiva do

presidente Valdecir Pascoal à imprensa. O conselheiro
destacou a importância do sistema e elencou os principais
benefícios que a nova ferramenta trará. "O processo ele-

trônico proporcionará transparência das contas, agilida-

de no julgamento dos processos, segurança da informa-

ção e redução de custos. Isso implica uma mudança cultu-

ral muito acentuada, inclusive para o próprio Tribunal,
mas tem tudo a ver com a democracia e a transparência
da gestão pública", disse ele. 

TCE lança Processo Eletrônico de Contas

O processo eletrônico vai permitir ao cidadão acesso às in-
formações prestadas pelos gestores estaduais e municipais.
Os dados ficarão à disposição do público a partir de abril, no
site do TCE. Haverá mais transparência e estímulo ao con-
trole social. 

O TCE não mais receberá documentos de prestação de con-
tas enviados em papel, CD ou DVD. Todos os dados terão
que ser transmitidos diretamente pela internet. Os gestores
estaduais têm até o dia 30 de março para efetuar a pres-
tação de contas, e os municipais até 31 de março. Os prazos
não serão prorrogados. Este ano o Tribunal espera receber
1.200 prestações de contas do estado e municípios.

O que muda para o gestor

Para usar o novo sistema, é necessário que os gestores e de-
mais responsáveis pelo envio dos documentos da prestação
de contas providenciem o certificado digital e façam o cre-
denciamento na página do Processo Eletrônico na internet:
www.tce.pe.gov.br/ processo. O credenciamento só estará
completo após a assinatura eletrônica do Termo de Adesão.
Na página, o gestor encontrará todas as orientações sobre o
sistema, além de notícias e atualizações do processo.  

O que é preciso para prestar 
contas no formato eletrônico

O TCE, em parceria com a Escola de Contas, vem capacitando
gratuitamente os responsáveis pela prestação de contas dos
órgãos públicos desde 2014. Os cursos de certificação digital,
credenciamento e processo eletrônico são destinados a ges-
tores, titulares de órgãos e entidades estaduais e municipais.
Mais de 1.500 pessoas já foram capacitadas pela Escola. Nesta
segunda-feira, 09, tem inicio a nova turma do curso "Envio de
prestação de contas pelo e-TCEPE". As inscrições podem ser
feitas na página eletrônica do e-TCEPE ou no site da Escola de
Contas: www. tce.pe.gov.br/escola. 

Capacitação

Mais Transparência 

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE: http://www.tce.pe.gov.br

FOTO: VICENTE LUIZ

DIVULGAÇÃO


