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O TCE-PE está sendo o primeiro do Brasil a aplicar o MMD-TC (Mar-
co de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas), que é de-
finido pelo presidente Valdecir Pascoal como a "melhor e mais mo-
derna ferramenta de avaliação de desempenho institucional dos
Tribunais de Contas brasileiros". O TCE recebeu na última semana

uma comissão da Atricon, responsável pela validação desses indi-
cadores de desempenho. 

Antes de receber a medalha Nilo Coelho, na última quinta-feira, o
ministro do TCU, Augusto Nardes, fez palestra no auditório do Tribu-
nal de Contas sobre governança pública. "O Brasil tem amplas pos-
sibilidades de sair da crise em pouco tempo, desde que enfrente
com coragem e determinação a questão da "governança pública",
que não é um problema apenas da União, mas também dos estados
e municípios", disse ele. 

Prazo para o envio de informações 
sobre contratações temporárias

Os órgãos públi-
cos do estado e

municípios de
Pernambuco de-

vem ficar aten-

tos ao prazo pa-
ra o encaminha-

mento da documentação refe-
rente às admissões de pessoal
decorrentes de contratações
temporárias ocorridas entre 01
de janeiro e 30 de abril. O pe-
ríodo de envio teve início no úl-

timo dia 1° de

maio e vai até o

próximo dia 15.
Com exceção do
ofício de encami-

nhamento e com-

provante de va-

lidação, todos os documentos
devem ser enviados por meio
eletrônico. O comprovante de
validação pode ser obtido no site
www.tce.pe.gov.br/validador
admissao.

TCE faz sessão solene para entrega 
da Medalha Nilo Coelho

OO
TCE realizou na última quinta-feira, sessão solene para en-
trega da Medalha do Mérito Nilo Coelho, a mais alta conde-

coração concedida pelo Tribunal de Contas de Pernambuco a
personalidades e instituições que se destacaram pelos serviços
prestados à sociedade e à causa do controle externo. A soleni-
dade reuniu um grande número de pessoas no auditório do pré-
dio sede da Instituição. Na mesa, os sete conselheiros e o auditor
geral do Tribunal de Contas, o Procurador Geral do Ministério
Público de Contas, além dos ministros do TCU, Augusto Nardes e
Ana Arraes, o Vice-Governador do Estado Raul Henry, o Prefeito Ge-
raldo Júlio, o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o
Procurador Geral de Justiça do Estado, Carlos Guerra e o deputado
Adalto Santos (representando a Assembleia Legislativa).

HOMENAGEADOS - Edgar Moury, empresário; Eduardo Paurá, de-
sembargador; Eduardo Campos (in memoriam); Frederico Ne-
ves, presidente do TJPE; Gustavo Krause, ex-governador; Hen-
rique Cruz, médico; Janeide Oliveira, procuradora do MPPE;
Augusto Nardes, ministro do TCU; Orquestra Criança Cidadã.  

Os agraciados foram sauda-
dos pelo presidente do TCE,
Valdecir Pascoal. "O exemplo
de todos esses homens e mu-

lheres hoje aqui homenagea-
dos e que dedicaram tempos
preciosos de suas vidas às
causas sociais, da justiça, da
democracia, da política, da é-

tica e da saúde é a certeza que
poderemos sonhar com um
país mais ético, menos desi-
gual e mais fraterno", disse o
conselheiro no seu discurso. A

solenidade foi encerrada com

a apresentação de músicos
que compõem a Orquestra Cri-
ança Cidadã. 
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TCE-PE recebe visita da comissão de

avaliação da Atricon

Governança Pública é tema de palestra do
Ministro Augusto Nardes do TCU


