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Desempenho dos TCs 

Parceria na inovação 
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O aprimoramento da política pública de transporte escolar do TCE

recebeu destaque da comissão da Atricon que avalia a qualidade e o

desempenho dos Tribunais de Contas do país. A comissão, formada por

conselheiros e auditores do CE, RN, BA e MT, visitou o TCE para

aferir o cumprimento dos critérios exigidos pelo programa Marco de

Medição do Desempenho dos TCs (MMD-TC), e foi recebida pelo

presidente Ranilson Ramos. Ao final dos trabalhos, a conselheira So-

raia Victor (TCE-CE) entregou ao conselheiro Valdecir Pascoal (em

substituição ao presidente) o certificado que confirma avanços nos in-

dicadores do TCE-PE.

Violência contra a mulher

O TCE está participando de uma auditoria internacional de combate à

violência de gênero das Américas Latina e Central, coordenada pela Or-

ganização Latino Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras

Superiores (Olacefs). O trabalho, que tem a participação de 13 países,

busca avaliar a eficiência das ações governamentais em favor da erra-

dicação da violência contra as mulheres.

Melhoria nas escolas

A assinatura de um Termo de Ajuste de Gestão (TAG) entre o TCE e a

prefeitura de Agrestina, sob a relatoria do conselheiro Carlos Porto, resul-

tou na melhoria da infraestrutura de cinco escolas públicas do município.

O TAG foi firmado após fiscalização que identificou irregularidades nas

instalações elétricas, rachaduras em paredes e pisos, falta de acessibilidade,

entre outras. O documento estabeleceu medidas a serem adotadas pelo

gestor, que foram cumpridas no prazo determinado.

Futuro do controle e meio ambiente

O conselheiro Carlos Neves e o auditor Pedro Teixeira representam o TCE

em dois seminários realizados em Lisboa, que discutem o uso da tecnologia

da informação e a situação ambiental do Brasil e Portugal. Carlos Neves fez

palestra sobre o futuro do controle externo sob as perspectivas tecnológicas

e humanas. Pedro vai falar sobre o levantamento anual do TCE que moni-

tora a destinação final do lixo pelos municípios pernambucanos.

Vagas para estágio

Estão abertas inscrições para o programa de estágio do TCE, com vagas

para os cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciên-

cias Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design Grá-

fico, Direito, Engenharia Civil, Informática e Correlatos, Jornalismo,

Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Secretaria-

do e Web Design. As provas acontecem no dia 16 de outubro. Informa-

ções pelo site sustente.org.br.

OSecretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernando

Jucá, esteve no TCE para acompanhar, junto com o presidente

Ranilson Ramos, o encerramento do Programa de Extensão Tecnológica

para o Governo, coordenado pela Usina Pernambucana de Inovação, em

parceria com o Prisma Lab. O trabalho consistiu em desenvolver, junto

com servidores de outras organizações, e pesquisadores, atividades com

foco em inovação e avaliação de políticas públicas a partir de problemas

reais. A ação do TCE foi direcionada para a queda da cobertura de vaci-

nação pelo Programa Nacional de Imunização, bem como a construção

de um índice para avaliar o desempenho dos municípios.
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