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TRANSPARÊNCIA

Tome Conta

O "Tome Conta", o novo Portal
do Cidadão do TCE-PE, foi re-
formulado e passou a dispo-
nibilizar à sociedade dados

mais completos sobre receita,
despesa, obras, pessoal, inves-
timentos em saúde e educa-

ção, de todos os órgãos públi-
cos do Estado e dos 184 Mu-

nicípios pernambucanos.

INOVAÇÃO
Processo Eletrônico

MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

TAGs - Termos de Ajuste de Gestão
Com a finalidade de promover melhorias ou correções na
utilização dos recursos públicos, o TCE-PE celebrou, nos
últimos dois anos, 24 Termos de Ajustes de Gestão. O TAG,
um compromisso firmado com o gestor com o intuito de re-
gularizar falhas identificadas em atos e procedimentos de
gestão, tem trazido resultados relevantes para a sociedade,
uma vez que as ações acordadas visam à melhoria de servi-
ços que afetam diretamente os cidadãos.

EFETIVIDADE

Atuação Preventiva
O TCE-PE realizou 1.549 ações pre-
ventivas, distribuídas em audito-
rias de acompanhamento, audito-
rias especiais, análise de licitações,
denúncias e Termos de Ajuste de
Gestão monitorados, o que resul-

tou num total de R$ 535 milhões em benefícios financeiros
para a sociedade.

TCE EM NÚMEROS

Agilidade Processual
O índice de processos julgados
dentro do prazo considerado ra-
zoável apresentou um desem-

penho de 101% em 2015, o
que representou um acréscimo
de 8,6 pontos percentuais em

relação à 2014 e de 12,21 em relação à medição de 2013.
O índice de estoque dos processos acima do prazo de julga-
mento alcançou um desempenho de 118,12%, um avanço
de 12 pontos percentuais em relação à 2014 e de 20 pon-
tos em relação à medição de 2013.

MARCO HISTÓRICO

OO
Tribunal de Contas de Pernambuco faz, neste domingo, um balanço de suas realizações ao
longo dos dois últimos anos. As ações implementadas em 2014/15 evidenciam avanços na
transparência da gestão interna, no aprimoramento da fiscalização e do julgamento das con-

tas dos gestores, na valorização dos servidores e da meritocracia e nas parcerias estratégicas com
entidades de representação e instituições. Foram momentos de grandes desafios e de muito traba-
lho. Os resultados obtidos são frutos de um esforço coletivo de todos os membros e servidores do
Tribunal de Contas, em prol da melhoria da governança pública e sempre a serviço do cidadão.

Valdecir Pascoal

Presidente do TCE-PE

AA
aprovação da "Declaração do Recife"
marcou o fim dos trabalhos do XXVIII

Congresso Nacional dos Tribunais de Con-
tas, que reuniu no Recife cerca de 600 par-
ticipantes do Brasil e do exterior. No docu-
mento, os Tribunais de Contas do Brasil de-
fendem a integração dos órgãos de controle
visando ao compartilhamento de informa-
ções, rejeitam as tentativas de extinção e de
criação de novos Tribunais de Contas, de-
fendem a revisão do Pacto Federativo,
apoiam as propostas do Ministério Público
Federal visando ao aumento das penalida-
des para os agentes políticos envolvidos
com corrupção e reiteram a necessidade de
criação de um Conselho Nacional dos TC's.

Um dos grandes
marcos de ino-

vação no TCE-PE
foi a implanta-
ção do Processo Eletrônico
de Contas, que consiste na
substituição dos documen-
tos em papel pelos eletrôni-
cos. Todos os processos de
prestação de contas dos
órgãos públicos do Estado e

Municípios pas-
saram a ser en-

viados ao Tribu-

nal de Contas

via internet. A tramitação, a
análise, a instrução e o jul-
gamento também passaram
a ser feitos de forma eletrô-

nica, proporcionando mais
agilidade e redução de cus-
tos.

O TCE-PE julgou, no último
dia 15 de dezembro, a pri-
meira prestação de contas
por meio eletrônico, uma im-

portante conquista para a
instituição, por significar ce-
leridade, segurança nas in-

formações e respeito ao
meio-ambiente. O processo,
referente às contas de 2014

da prefeitura de Ipojuca, te-
ve como relator o conselhei-

ro Marcos Loreto e foi julga-
do regular com ressalvas.
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DIVULGAÇÃO

XXVIII Congresso Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil
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