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O Tribunal de Contas da União disponibilizou em versão di-
gital o resumo da Auditoria Coordenada no Ensino Médio

que foi realizada em parceria com o TCE-PE e outros 27 Tribu-
nais de Contas brasileiros, com apoio técnico da Atricon e do
Instituto Rui Barbosa. O levantamento identificou os principais
problemas que afetam a qualidade do ensino médio no Brasil
como gestão da rede, situação física das escolas, formação dos
professores e a valorização da carreira. O presidente do TCU, mi-
nistro Augusto Nardes e o presidente do TCE-PE e da Atricon,
conselheiro Valdecir Pascoal afirmam que esta Auditoria Coor-
denada produziu um excelente diagnóstico sobre a oferta do
ensino médio no Brasil.  Segundo eles, "as auditorias coordena-
das, ao mesmo tempo em que favorecem o intercâmbio de ex-
periências, a disseminação das melhores práticas e o aperfei-
çoamento de competências profissionais dos auditores, ofere-
cem uma compreensão mais abrangente da execução de políticas
públicas cujas atividades de formulação, planejamento e im-

plementação estão substancialmente compartilhadas entre os
diferentes níveis de governo que integram a federação brasileira".
O resultado da Auditoria está disponível no site www.tcu.gov.br.   

Auditoria Coordenada faz diagnóstico
sobre Ensino Médio no Brasil
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Desempenho do TCE é avaliado 
por critérios internacionais 

O Tribunal de Contas definiu uma equipe para realizar uma au-
toavaliação sobre o desempenho da Instituição. As informações
vão servir de base para a revisão do plano estratégico do Tribu-
nal, como também para a avaliação do TCE-PE que será feita por
meio do Projeto de Qualidade e Agilidade da ATRICON, no próxi-
mo ano.  A ferramenta a ser utilizada na avaliação é a SAI-PMF
(Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework).
Desenvolvida pela Organização Internacional de Entidades Fis-
calizadoras Superiores (INTOSAI), a SAI-PMF proporciona uma
avaliação objetiva e qualitativa do desempenho das entidades
de controle, como o Tribunal de Contas.

O TCE-PE é responsável pela
realização de uma pesquisa
que vai avaliar a qualidade da
Atenção Básica de Saúde no
Brasil, porta de entrada para o
SUS, Sistema Único de Saúde.
Esta auditoria nacional está

acontecendo em todo país, sob
a coordenação do Tribunal de
Contas da União e do Instituto

Rui Barbosa.  Os questionários
serão distribuídos em mais de

cinco mil municípios. As per-
guntas foram elaboradas após
amplo processo de discussão
com técnicos de todos os Tri-

bunais de Contas. Os dados

vão subsidiar um levantamen-

to nacional, que tanto poderá
amparar uma análise geral do
sistema da Atenção Básica, co-
mo avaliar a realidade da saú-

de em cada região do Brasil.

TCE promove debate sobre 
Dia Mundial sem Carro

O TCE, por meio dos programas
TCEndo Saúde e ECO-TCE  pro-
move nesta segunda-feira, 22,
um debate sobre "Condução
Assistida e Comportamento
Seguro no Trânsito", para mar-
car o Dia Mundial sem Carro,
movimento que começou em
algumas cidades da Europa e

que vem se espalhando pelo
mundo. A palestra será condu-
zida pela Associação Metropo-
litana de Ciclistas do Grande

Recife - Ameciclo e vai esclare-

cer dúvidas em relação às nor-
mas do trânsito, segurança e
uso da bicicleta como alternati-

va para mobilidade. 

TCE coordena pesquisa sobre 
qualidade da Atenção Básica de Saúde


