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TCE disponibiliza consulta pública aos
documentos de prestação de contas 2014 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)
enviou à Presidência da República e ao Congresso Nacional um docu-
mento contendo  15 contribuições para tornar mais efetivo o combate à
corrupção no Brasil. A proposta envolve mudanças na Lei da Ficha Limpa,
na Lei de Licitações e Contratos e na Lei Anticorrupção. Além disso, pro-
põe a transformação da corrupção em crime hediondo, o fortalecimento
da meritocracia no serviço público (com redução de cargos e funções de
confiança) e a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas pa-
ra exercer o controle externo desses órgãos. 

TCE participa das homenagens 
aos 180 anos da Assembleia Legislativa

O TCE vai enviar "Alertas de Responsa-
bilização" às prefeituras de Pernam-

buco que ainda não disponibilizam em
seus sites, na internet, informações so-
bre execução orçamentária e finan-
ceira dos municípios. Essa divulgação
está prevista na Lei Complementar Fe-

deral 131/09. O gestor que não cumprir a exigência está sujeito, entre
outras sanções, a pagamento de multa. Levantamento realizado pelo
TCE-PE em dezembro de 2014 e janeiro deste ano aponta que 45%
dos municípios pernambucanos ainda não divulgam informações so-
bre receitas e despesas nos portais de transparência.

Atricon propõe medidas de 
combate à corrupção 

O conselheiro Carlos Porto, vice-
presidente do TCE-PE, represen-
tou o Tribunal de Contas na sole-

nidade de posse do novo novo
presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desembar-
gador Marcelo Navarro. A ceri-
mônia aconteceu no Pleno da

Corte, na última quarta-feira, dia
08. Na ocasião foram empossa-
dos também o vice-presidente e

o corregedor regional do TRF,
desembargadores Roberto Ma-
chado e Fernando Braga. 

TCE presente na posse da nova 
mesa diretora do TRF

Quase 100% das unidades ju-
risdicionadas, sendo elas Go-
verno do Estado, Poderes Judi-
ciário e Legislativo, Ministério
Público, o próprio Tribunal de
Contas, Prefeituras, Câmaras
Municipais e entidades da ad-
ministração direta e indireta
estadual e municipal, fizeram o
envio dos documentos de pres-
tação de contas ao TCE no pra-
zo determinado.

O TCE recebeu 1.179 prestações
de contas, de um universo de
1.190 que estavam sendo espe-
radas. "Vencemos uma importan-
te etapa do processo eletrônico",
afirmou o Diretor Geral do TCE-

PE, Ricardo Martins. "Foi um gran-
de desafio, mas tudo funcionou
muito bem. O resultado positivo
é fruto do trabalho de equipe
que envolveu todas as áreas do
tribunal nesse projeto", concluiu.

Sucesso na entrega das prestações de contas
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Transparência nos Municípios

EE
stá disponível no site do TCE-PE a consulta pública aos
documentos de prestação de contas de 2014, dos

órgãos estaduais e municipais. São informações sobre ba-
lanço financeiro e orçamentário, despesas realizadas, pro-
cessos de licitação, contratos e convênios celebrados e to-
tal de recursos aplicados em saúde e educação. "A disponi-
bilização desses dados ao cidadão representa um grande
avanço em termos de transparência e estímulo ao controle
social", afirmou o presidente do TCE, conselheiro Valdecir
Pascoal.  A documentação enviada ao tribunal será analisa-
da pelos técnicos do TCE ao longo de 2015 para elaboração
do relatório que irá subsidiar a emissão de parecer prévio
ou julgamento das contas.

DIVULGAÇÃO
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O conselheiro Ranilson Ramos representou o Tribunal de Contas nas
comemorações de aniversário dos 180 anos da Assembleia Legislativa
de Pernambuco, durante sessão solene, realizada na última quarta-fei-
ra (08) no plenário da Casa. "A Assembleia Legislativa é uma institui-
ção que representa muito bem o fortalecimento da democracia no
Brasil e especialmente em Pernambuco", disse o conselheiro.


