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DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO AO GESTOR PÚBLICO 
COORDENADORIA DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO GESTOR 

BOLETIM Nº 008/2015 

DATA: 02/02/2015 LEGISLAÇÃO: Lei Estadual nº 15.092 /2013, Resolução TC nº 21 
/2013, Resolução TC nº 11/ 2014, e Resolução TC nº 22/ 2014. 

 

CAPACITAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANUAL ELETRÔNICA.  

Esta Controladoria, com o fito de apoiar o gestor público estadual, faz uso 

desse instrumento de veiculação para informar o seguinte: 

A partir deste ano não será mais possível prestar contas ao TCE-PE em 

papel. Todas as prestações de contas, sem exceção, serão enviadas 

eletronicamente, pelo sistema de Processo Eletrônico do Tribunal, o e-TCE. Esta 

SCGE divulgou no sitio eletrônico www.scge.pe.gov.br o informativo nº 12/2014, 

que orienta acerca da implantação dessa modalidade processual eletrônica.  

Para evitar equívocos nesse procedimento, o TCE-PE oferecerá cursos à 

distância aos jurisdicionados por meio da Escola de Contas Professor Barreto 

Guimarães (ECPBG), que acontecerão em 02/02/2015 (esgotado) e 09/02/2015 do 

corrente ano. As capacitações são gratuitas e permitem uma boa visão da 

prestação e envio das contas anuais no e-TCE. 

Todavia, para a inscrição nesses cursos é necessário o prévio 

cadastramento no Sistema de Usuários Jurisdicionados do TCE-PE. Esse 

cadastramento habilita o credenciamento no sistema e-TCE, a partir da assinatura 

eletrônica do Termo de Adesão ao sistema, possibilitando assim o uso de todas as 

suas funcionalidades. 

http://www.scge.pe.gov.br/
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Sobre a prestação e envio das contas anuais por meio do e-TCE, dispõem as 

Resoluções do TCE-PE nº 21/2013, 11/2014, 22/2014. 

Para acessar as resoluções, inscrever-se nos cursos e saber o passo-a-

passo para o credenciamento no sistema e-TCE, acesse a página do processo 

eletrônico: www.tce.pe.gov.br. 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCE 

 Certificado digital; 

 Credenciamento no sistema e-TCE; 

 Capacitações para envio da Prestação de 

contas – 02 (esgotado) e 09/02/2015; 

 Prestação de contas anual eletrônica – 

prazo final - 30 de março de 2015. 

 

http://www.tce.pe.gov.br/

