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Candidatos inscritos no Programa de
Estágios do TCE:  provas dia 12

Nova ferramenta agiliza pesquisa 
de Jurisprudência no TCE

O Tribunal de Contas vai disponibilizar em seu site um cadastro dos
advogados que irão atuar nos processos de prestação de contas ele-
trônica a partir deste ano. As informações servirão para evitar que
advogados impedidos de exercer a profissão possam, indevidamen-
te, representar os Poderes e órgãos do Estado e dos municípios. No
início do ano o Tribunal firmou um convênio com a Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB) para que o TCE-PE pudesse ter acesso ao banco
de dados da OAB-PE e às informações que vão constar do cadastro.
As orientações sobre como acessar o cadastro dos advogados serão
disponibilizadas na página do Processo Eletrônico do TCE. 

Alunos de 11 escolas públicas do município de Tacaimbó, Agreste do
Estado, foram beneficiados por um Termo de Ajuste de Gestão (TAG),
firmado entre a prefeitura da cidade e o TCE-PE. O termo foi assinado
em 2013 pelo conselheiro relator Ranilson Ramos e a prefeita da cida-
de, depois que um auditoria, realizada pela Inspetoria Regional de Be-
zerros, verificou uma série de irregularidades nos estabelecimentos
de ensino do município. O documento apontou as melhorias a serem
feitas, como reforma de prédios, recuperação das instalações sanitá-
rias, entre outras. Seis escolas ainda aguardam obras. Para que a pre-
feitura possa atender integralmente às exigências elencadas no TAG,
o Tribunal decidiu estender o prazo para cumprimento das medidas.

Processo eletrônico agiliza apreciação
de aposentadorias pelo TCE

OO
processo eletrônico, implantado em 2013 no TCE-PE, per-
mitiu uma redução de mais de 26% do tempo médio total de

permanência dos processos de aposentadoria analisados pelo
Tribunal. A tramitação, desde a formalização ao julgamento, que em
2014 demandava em torno de 8 meses, caiu este ano para 6 meses.
Outro importante resultado observado foi o ganho ambiental. To-
mando-se por base os dados correspondentes a 2015, foram forma-
lizados no TCE 3.500 processos de Aposentadoria, Reforma e Pen-
são, cada qual com uma média de 50 páginas, o que implica dizer
que cerca de 175 mil páginas deixaram de ser impressas, contri-
buindo para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

TCE terá Cadastro de Advogados 
para acesso ao Processo Eletrônico 

Os conselheiros Valde-

cir Pascoal, presidente
do TCE e da Atricon, e
Dirceu Rodolfo de Melo

Júnior, estiveram presen-
tes no evento VIII Jor-

nadas Eurosai-Olacefs,
que aconteceu na cida-
de de Quito, capital do
Equador, no período de
24 a 26 de junho. O encontro teve como finalidade promover a troca
de experiências sobre a execução de Auditorias Coordenadas e as
contribuições das entidades de controle para a boa Governança Pú-
blica. O encontro reuniu representantes das Américas, Europa, Ásia e
África, assim como da Intosai e dos organismos internacionais de
cooperação.

Tribunal de Contas participa de 
Encontro Internacional no Equador

Alunos de escolas públicas de Tacaimbó 
são beneficiados por ação do TCE

Os candidatos ins-

critos no progra-
ma de seleção de
Estágios do TCE-
PE farão provas
próximo dia 12. O
Comprovante De-
finitivo de Inscri-

ção pode ser aces-
sado no site www.tce.pe.gov.br.
Nele constam informações co-
mo nome completo, o número
do documento de identidade, o
curso, e a data/horário/local de
realização das provas (escola/ pré-

dio/sala). O Pro-
grama de Seleção
de Estágios do
TCE teve mais de

2.000 candidatos

inscritos. As vagas
são nas áreas de

Administração,
Arquitetura, Ciên-

cias Atuariais, Contábeis e Eco-
nômicas, Direito, Engenharia,  Jor-
nalismo, Secretariado, entre ou-
tras. O resultado final da seleção
será divulgado no dia 09 de se-
tembro.

Entrou em funcionamento no si-

te do Tribunal de Contas uma no-

va ferramenta que vai proporcio-
nar mais agilidade às pesquisas
feitas pelos jurisdicionados, ad-
vogados, estudantes e público
em geral, sobre as deliberações
do TCE. Trata-se da nova página
da Jurisprudência, que passou a

utilizar uma interface mais mo-

derna, facilitando a busca e a vi-
sualização dos resultados. Juris-
prudência é o conjunto de deli-
berações do Tribunal de Contas,
que podem ser consultadas pelo
público interno e externo, dando
mais transparência aos trabalhos
realizados pelo órgão. 

FOTO: MARÍLIA AUTO


