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Oficio TC/IRBE n.' I 8/201 8
Processo TC n.' 16100382-5
Modalidadc: Prcstaçào dc Contas
Tipo: Gestão
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Bezcrros, Quarta-feira, 28 dc Fcvcreiro dc 201 8 J-

?>

Âssunto: Notificaçào para Delesa Próvia
Scnhora.

Notiflco Vossa Senhoria dos fatos que lhe foram atribuídos no Relatório de Auditoria (em anexo), =>
:constante nos autos do Processo TC n' 16100382-5, relativo à Unidade Jurisdicionada PreÍ'eitura a>
Municipal de Châ Grandc. a fim dc que tomc ciôncia do scu tcor e aprescntc Defesa Prcvia. no prazo dc
até 30 (trinta) dias. nos termos do art.49 da Lei Orgânica (Lei Estadual n " 12.600/2004) ci c o art. l3l do
=

Regimento Intemo (Rcsoluçâo TC n" l512010), ambos desta Corte de Contas.

O Rclatório dc Auditoria também podcrá ser visualizado

atrar,ós do Sistcma de Proccsso

Eletrônico (e-TCEPE), no qual também se encontram as demais peças processuais. O TCE-PE manterá,
em sua Sede e lnspetorias Regionais, equipamentos à disposição das partes. advogados e interessados
para accsso ao sistema c consulta ao conteúdo dos autos digitais.

.:'

o sistema Í-ora das dependências do TCE-PE. seguir orientações
constant!'s na página do Proccsso Eletrônico lr,ril: .',,.r i.iiJ.i1!t r,Lrr l-.1 i-Tio,-i.',r, na scçào
Para acessar diretamente

"Credencianrento" > "Cadastro de Notificado".

A Dcfesa Prór, ia dcverá scr cntregue fisicamente no protocolo do TCE-PE localizado crn sua
sede ou Inspetorias Regionais. conÍbnrre orientações constantes do guia anexo a este ofício. Mais
informaçôes poderào ser obtidas no Manual do Gestor e do Advogado disponiveis na página do Processo

Elctrônico clo TCE-PE wu,w
Caso cncontre dificuldade no accsso ao sistcma ou na visualizaçâo das pcças proccssuais. ligar para
o 0800 281 7717 ou encaminhar uma mensagem para l-rlcllinrrnl, ) tr1! !'.]1r !r,\ .br.

Atenciosamente.

IAssinado digitalmente]

PAULO RICARDO LINS DA SILVA
Inspctor Rcgional de Bczcrros
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Sua Senhoria a Senhora

MARIA JOSE DUARTE DA SILVA
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GLria prático para noliÍicados via iÍnpressâo nc e-ÍCEPE

Este guia é deslinado aos notiÍ,cados através de ofício impresso rêlativo a PrestaÇão

de Contas eletrônica constantê do e-TCEPE. lsto é. a todos os que recêbêram
notiÍicaÇão através de oÍÍcio em papel.
O notificado, ou seu advogado/procurador, deverá apresêntar sua defesa ou pedido

de prorrogaÇão de píazo em papêl ou em meio êlelÍônico na sede ou inspetorjas
regionais do Tribunal.
Os atos 11àa podem ser realizados eletíonicamênte no sistema e-TCEPE-

Como entregar a Defesa Prévia ou Pedido de
Prorrogação de Prazo de defesa?
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Mediante protocolo do pedido de prorrogação ou documentos da
defesa na sede do TCE ou nas lnspetorias Regionais.
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As notificaçôes para apresentaÇão de Defesa prévia do TCE realizadas
através ofício em papel ou publicação em Diário Oficial (via edital), devem
ser respondidas alravés da entrega de documentos diretamente na sede do
TCE ou em suas lnspetorias Regionais (lRs)
Nesse primeiro momento de implantaÇáo do processo eletrônico no TCE,
essas notificaÇóes recebidas em papel ou via edital ainda não poderão ser
respondidas através de sistema e-TCEPE. Mesmo que seja constituído
advogado ou procurador devidamente habilitado para uso do sistema, o
e-TCEPE ainda nâo 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 tais notificaÇões devem seguir a mesma forma de
entrega dos processos físicos. lsto é, deverão ser entregues através de
arquivos eletrônicos. contidos em pendrive, CD, DVD, ou de Íorma impressa
em papel no protocolo do TCE locâlizado em sua sede ou lRs.
' O Trlbunal está trabalhando paÍa que as notificaçÕes realizadas em papel também
I possam ser respondidas êletronicamente no sistema e-TCEPE. Nessa ocasião, será
dada ampla divulgaÇão das novas funcionalidades do srstema
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Oficio TC/IRBE n.' 18/2018
Processo TC n.' 16100382-5
TERMO DE CIENCIA
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Declaro ci
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quc me foi entreguc
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Sra. Maria José DuarÍe da Silva
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TERMO DE DILIGENCIA

laTentativa -Yálida?

(

2a Tentativa - Váfida?

(

3a Tentativa - Válida?
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)Sim

(

)Nào

)

Sim

(

)Não I ____J_=

)

Sim

(

)Não

Comunico que no dia ____ I ____ I
referida notificação deixando o Sr
deste proccdimento.
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lHora:

Hora:

_:_lMatrícula
_:_

lHora:

|Matrícula:
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lMatrícula

comparecerei neste local para entregar a
clente

Assinatura Rcccptor

Horâ Certâ
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Matricula
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