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Bezcrros, Quarta-fcira, 28 de Fevcrciro de 201 8 U'
Assunto: Notificação para DeÍêsa Prévia
Scnhora.

Notifico Vossa Senlroria dos fatos que lhe foram atribuídos no Relatório de Auditoria (em anexo),
constantc nos autos do Processo TC n' 16100382-5. relativo à Unidade Jurisdicionada Prefeitura
Municipal dc Châ Grandc, a firr dc que tome ciôncia do seu tcor c apresente Dcfcsa Prévia, no prazo de
até 30 (trinta) dias. nos termos do art. 49 da Lei Orgânica (Lei Estadual n " 12.600/2004) ci c o art. l3 I do
Regimento lntemo (Resoluçâo TC n' l5/2010). ambos desta Corte de Contas.
O Relatório de Auditoria também podcrá ser visualizado através do Sistema de Proccsso
Eletrônico (e-TCEPE), no qual também se encontrâm as deniais peças processuais. O TCE-PE manterá.
em sua Sede e Inspetorias Regionais, equipamentos à disposiçâo das partes, advogados e interessados
para acesso ao sistema e consulta ao conteúdo dos autos digitais.
Para acessar diretamente o sistema Íbra das dependências do TCE-PE, seguir orientações
c!'!5{" na seçao
constantcs na página do Processo Elctrônico 111!p, ,r u $
"Credencianicnto" > "Cadastro de NotiÍicado".

9>
,!
5._>
?

F

A Dcfcsa Prér,ia dclcrá ser entreguc fisicamente no protocolo do TCE-PE localizado cm sua
sede ou Inspetorias Regionais. conforme orientaçôes constantes do guia anexo a este oficio. Mais
informações poderào ser obtidas no Manual do Gestor e do Advogado disponíveis na página do Processo
Elctrônico do TCE-PE www.tcc.pe.qey.ldpr,o_oçsso.
Caso cnconlrc dificuldadc no acesso ao sistcma ou na visualizaçâo das pcças processuais. ligar para
o 0800281 7717 ou encaminhar uma mensagem para {L:ltdrlrltrrl()-r-!!q+q.!rr\ hr.

Atenciosamente.

IAssinado digitalmente]

PAULO RICARDO LINS DA SILVA

P<erhJ-

lnspctor Rcgional dc Bczcrros

A Sua Senhoria a Senhora
ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
Rr,ra Noberto Cmz. 139 - Casa - Ccntro
Chà Grande - PE
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Guia prátrco para notificados via in'rpressão no e-TCEPE

Este guia é destinado aos notificados atravós de oÍício impresso relativo a Prestação

de Contas eletrônica constante do e-TCEPE. lsto é, a todos os que receberam
notiÍicaÇão através de oÍício em papel.
O notiÍ,cado, ou seu advogado/procurador, deverá apresentar sua defesa ou pêdido

de prorrogaÇâo de prazo em papel ou em meio elelrônico na sede ou inspetorias
regionais do Íribunal.
Os atos

qlq podem

ser realizados eletronicamente no sistema e-TCEPE.

Como entregar a Defesa Prévia ou Pedido de
Prorrogação de Prazo de defesa?
Mediante protocolo do pedido de prorrogação ou documentos da
defesa na sede do TCÊ ou nas lnspetorias Regionais.

As notificaçôes para apresentaÇão de Defesa prévia do TCE realizadas
através ofício em papel ou publicação em Diário Oficial (via edital). devem
ser respondidas através da entrega de documentos diretamente na sede do
TCE ou em suas lnspetorias Rêgionais (lRs).
Nesse primeiro momento de implantação do processo eletrônico no TCE,
essas notifrcaÇÕes recebidas em papel ou via edital ainda não poderão ser
respondidas através do sistema e-TCEPE. Mesmo que seja constrtuído
advogado ou procurador devidamente habilitado para uso do sistema, o
e-TCEPE ainda não está preparado para receber resposta de
comunicaÇÕes realizadas de forma impressa.
Portanto, os pedidos de pronogação de prazo, bem como os documentos
de defesa referentes a tars notificações devem seguir a mesma forma de
entrega dos processos físicos. lsto é, dêverão ser entregues através de
arquivos eletrônicos. contidos em pendrive, CD, DVD, ou de Íorma impressa
em papel no protocolo do TCE localizado em sua sede ou lRs.
trabalhando para que as notificações realizadas em papêl também
' possam ser respondrdas eletronicamente no sistema e-TCEPE. Nessa ocasiáo, será

;O Tribunal está

dada ampla divulgaÇão das novas funcionalidades do sistema
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TERMO DE CIENCIA
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Declaro ciência do que me foi entregue.

Sra. lsabel Cristina Moreira de Lima
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TERMO DE DILICÊNCIA

la Tentativa - Válida?
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2aTentativa - Válida?
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Sim

(

)

)

Sim

(

)Não

Não

llh lO3 I iÜ lUora:
I
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Hora:

:

_:_

lMarrícula

lMatrícula:
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3a Tentativa - Válida?

(

)

Sim

(

Comunico que no dia _--_1 __- I
referida notificação deixando o Sr
dcste proccdimento.
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)Não |
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lHora:

:

lMatrícula:

comparecerei neste local para entregar
crente

Assinatura Receptor

Hora Ccrta

/

Matrícula:

a

