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Compromissos formalizados por TAGs
O Tribunal de Contas

do Estado celebrou 43
Termos de Ajuste de
Gestão (TAGs) desde a
sua criação por lei em
2012. Seis na esfera es-

tadual e 37 na muni-
cipal. O Termo de Ajus-
te de Gestão é um ins-

trumento que propor-
ciona, de forma acorda-

da com o gestor, melhorias ou correções em diversos aspectos iden-
tificados pelas auditorias do TCE. Os gestores têm prazos para
cumprir as orientações e os resultados são verificados pelos au-
ditores do Tribunal. Depois disso eles emitem relatórios sobre o
cumprimento ou não das cláusulas firmadas, notificando o respon-
sável, se necessário e em seguida encaminhando as conclusões ao
conselheiro relator.

O prefeito de Agrestina assinou no gabinete do conselheiro Ranil-
son Ramos, relator das contas do município, um Termo de Ajuste de
Gestão (TAG) para o cumprimento de recomendações feitas pelo
Tribunal de Contas, na área de educação do município. O docu-
mento foi elaborado após auditoria que constatou várias irre-
gularidades nas escolas públicas da cidade. O prefeito Thiago Lu-
cena Nunes se comprometeu em adotar, no prazo de 60 dias,
medidas que visem a melhoria do sistema educacional na cidade. O
não cumprimento do TAG prevê aplicação de multas e sanções ao
gestor municipal.

O TCE acatou recurso do Ministério Público de Contas e declarou

válidas 52 nomeações de funcionários aprovados em concurso
público realizado pela prefeitura de Quipapá em 2008. O recurso
do MPCO, elaborado pela procuradora Germana Laureano, foi con-
tra a decisão da Primeira Câmara do Tribunal, que julgou ilegais as
contratações em razão de terem ultrapassado os limites impostos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O conselheiro João Campos,
relator do processo, se baseou no princípio da Segurança Jurídica
dos servidores que aderiram de boa fé à convocação para a seleção
pública e considerou que o cancelamento do exame prejudicaria
pessoas que não deram causa à irregularidade.

O presidente do TCE e
da ATRICON, Conselhei-
ro Valdecir Pascoal, re-
cebeu a visita da Pre-

sidente do IBRAOP, Ins-
tituto Brasileiro de Au-

ditoria de Obras Públi-

cas, Narda Consuelo
Neiva Silva, do TCE do
Mato Grosso. Ela esta-

va acompanhada do
Vice-Presidente do Ins-

tituto, Elci Pessoa Júnior, do TCE-PE. O conselheiro assinou o do-
cumento de adesão do TCE-RN ao Protocolo de Intenções firmado
entre IBRAOP, ATRICON e diversas outras Cortes de Contas do País.
Esse acordo viabiliza o apoio dos Tribunais de Contas ao processo
de desenvolvimento técnico das auditorias de obras públicas no
país. Na ocasião, o TCE-PE foi convidado a ser também signatário do
referido protocolo. "Essa colaboração é importante para que
possamos ter procedimentos técnicos de auditoria de engenharia
cada vez mais modernos, eficazes e uniformes entre todos os
Tribunais. O TCE de Pernambuco foi um dos primeiros a estruturar
um quadro de engenheiros no Brasil e desde então passou a ser
referência nacional em controle de obras públicas", afirmou o pre-
sidente Valdecir Pascoal. 

O programa TCEndo Cida-
dania traçou as metas para
o ano de 2014. As priorida-
des serão os programas Es-
cola e Fórum de Cidadania

e os cursos de gestão pú-
blica para Conselhos Muni-

cipais. A resposta do público na temporada passada motiva o cres-
cimento do TCEndo. "A cada evento que realizamos, percebemos o
quanto as pessoas ficam satisfeitas e admiradas com o fato do
Tribunal de Contas se apresentar à sociedade e interagir com o
cidadão", explicou a coordenadora do TCEndo, Ana Alaíde Pinheiro.
O programa foi criado com o objetivo de mobilizar a sociedade para
o controle social e tornar visíveis as ações de fiscalização do TCE. 

A partir de agora o Tri-
bunal de Contas de Per-

nambuco dispõe de mais
um canal de comunica-

ção entre os servidores
e a presidência. O ví-
deo "Minuto com o Pre-

sidente", que vai ao ar
semanalmente, é um

espaço usado pelo conselheiro Valdecir Pascoal para tratar de
assuntos relacionados ao trabalho interno, ao andamento das
principais ações e projetos relacionados à fiscalização, julgamentos
e governança. Os servidores podem participar, enviando sugestões
de temas ao e-mail da presidência.

TAG para a prefeitura de Agrestina 

Contratações em Quipapá

Visita Ibraop 

TCEndo Cidadania

Fortalecendo a Comunicação

DIVULGAÇÃO

FOTO: VICENTE LUIZ


