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Servidores dos Tribunais de

Contas se reuniram em Bra-

sília na semana passada pa-
ra definir o planejamento da
próxima auditoria coorde-
nada que será realizada
pelo TCU, Tribunais de Con-
tas dos Estados e Municí-

pios, com o apoio do Institu-
to Rui Barbosa e da Atricon. A primeira auditoria desta natureza foi
realizada sobre o Ensino Médio nacional. O tema desta próxima au-
ditoria coordenada será a Atenção Básica de Saúde. O TCE-PE ficará
responsável pela definição dos municípios visitados, a consolidação
dos instrumentos de coleta e a geração dos relatórios estatísticos no
Brasil inteiro. "É muito gratificante poder contribuir no processo de
construção de uma auditoria de âmbito nacional", disse a auditora
do TCE Adriana Frej, que participou do encontro. Ao final do levan-
tamento, o Brasil terá um panorama sobre a situação da Atenção Bá-
sica de Saúde que apontará as ações de governo necessárias para
melhorar a qualidade da governança do setor. Após o diagnóstico,
cada Tribunal, no âmbito de sua competência, acompanhará e moni-
torará a evolução dos indicadores do setor.

O TCE enviou um alerta de responsa-
bilização à Prefeitura de Caruaru so-
bre dispensa de Licitação para con-
tratação do Instituto de Apoio à Uni-
versidade de Pernambuco (IAUPE),
cujo objeto é a prestação de serviços
de manutenção de informática na
Secretaria Municipal da Fazenda. Se-

gundo o ofício assinado pela conselheira-relatora Teresa Duere, após
representação do Ministério Público de Contas, a Lei de Licitações
autoriza, em alguns casos, a contratação direta de entidades de apoio
a universidades públicas. Mas no caso do contrato analisado, como
não se trata de atividade ligada ao ensino e à pesquisa, qualquer
empresa qualificada em licitação pode prestar o serviço. O alerta de
responsabilização, previsto em lei, permite ao TCE comunicar aos
gestores indícios de irregularidades detectadas pela auditoria.

Tribunais de Contas do Brasil farão 

auditoria  na área de Saúde Pública Nacional

Começa amanhã em Fortaleza o IV Encontro Nacional dos Tribu-
nais de Contas (TCs). Durante três dias serão discutidas e aprova-
das propostas que visam ao aperfeiçoamento dos TCs, com foco
na qualidade e na agilidade no julgamento dos processos de con-
tas.  O tema geral do Encontro é "O papel dos Tribunais de Contas
frente às demandas sociais". Segundo o presidente do TCE-PE e
da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal, a expectativa é muito
grande, pois serão tratados assuntos de extrema relevância para o
futuro dos TCs. "Sabemos que os Tribunais de Contas evoluíram
muito nos últimos anos, mas ainda temos grandes desafios. A so-
ciedade cobra dos órgãos de controle uma atuação ainda mais
efetiva no combate à corrupção e ao desperdício dos recursos pú-
blicos", afirmou o presidente.
PROPOSTAS - Na pauta do IV Encontro, além de 11 propostas de
Resoluções da Atricon recomendando aos Tribunais, por exemplo,
procedimentos relativos a prazos para julgamento das contas,
controle preventivo, ouvidorias, divulgação de relatórios e deci-
sões, rede de inteligência, fiscalização da ordem cronológica dos
pagamentos públicos, consta ainda uma proposta de Emenda à
Constituição Federal tratando de aperfeiçoamentos do modelo de
composição dos TCs e da aplicação dos critérios da Lei Ficha Lim-

pa para Ministros e Conselheiros dos Tribunais. 
CONSELHO NACIONAL - Outro ponto discutido será a criação de
um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas, nos mesmos
moldes do Conselho Nacional de Justiça. Ao Conselho, além da
atribuição correicional de zelar pela ética e disciplina dos seus
membros, caberá estabelecer um padrão de atuação planejada
que garanta mais uniformidade, qualidade e agilidade ao proces-
so de controle. Paralela a esta programação acontecerá o XIII En-
contro do Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de
Contas e as comemorações dos 60 anos do TCM do Ceará.

Encontro em Fortaleza discute

Uniformização dos Tribunais de Contas
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Concurso de Redação para estudantes
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No próximo dia 08 de agosto será
lançado na Escola de Contas do TCE
o 1º Concurso de Redação para alu-
nos do ensino médio da rede públi-
ca estadual de educação de Per-
nambuco. O tema será "Jovem cida-

dão: como posso mudar meu município, meu estado e meu País?". O
concurso é promovido pelo programa TCEndo Cidadania, que tem
como objetivo levar aos estudantes do ensino médio conhecimen-
tos sobre a administração pública, a origem dos recursos públicos,
sua destinação, o exercício da cidadania e o controle externo desem-

penhado pelo Tribunal de Contas. Os detalhes do edital serão divul-
gados no site www.tce.pe.gov.br/escola. 


