
Na área de fiscalização, as ações no

transporte escolar, primeira

infância (com a criação

de Comitê Estadual

pela Primeira In-

fância) e resíduos

sólidos, entre ou-

tras, tiveram gran-

de repercussão

na imprensa local

e nacional. Nesta

última, foi discutido

um prazo para erra-

dicar lixões do Estado.

Alguns trabalhos serviram de

base para operações policiais, como

a Operação Lácteos da Polícia Fe-

deral. Ainda para promover

a melhoria de serviços

públicos, a exemplo

de atendimento ao

transtorno do es-

pectro autista

(TEA), e estrutu-

ra de escolas,

foram assinados

Termos de Ajuste

de Gestão com ges-

tores públicos, defi-

nindo ações, prazos e res-

ponsáveis, que serão monitora-

dos pelo TCE.

Oano de 2022 marcou a volta ao trabalho presencial após a pandemia

da Covid-19. Em janeiro tomou posse o atual presidente, conselheiro

Ranilson Ramos, direcionando as ações do TCE com destaque para a fis-

calização das políticas públicas, integração com instituições parceiras, e

orientação aos gestores públicos.
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TCE faz balanço das ações de 2022

Atuação em Políticas Públicas 

Em agosto, para auxiliar a Justiça Eleitoral na análise do registro de candi-

daturas, o TCE e o Ministério Público de Contas entregaram ao Tribunal Re-

gional Eleitoral a lista com os nomes de gestores com contas julgadas irre-

gulares nos últimos oito anos.

Lista de Gestores Irregulares 

O TCE recebeu o Selo Diamante da Atricon, como uma das seis instituições

de controle mais transparentes do país. Além disso, também obteve a Decla-

ração de Garantia de Qualidade do Marco de Medição do Desempenho dos

Tribunais de Contas (MMD-TC), que atesta o cumprimento de critérios de

qualidade de gestão.

Transparência

Orientação aos gestores públicos

Durante o ano, o TCE também regulamentou a criação de ouvidorias muni-

cipais, como forma de garantir os direitos aos usuários de serviços públicos

de apresentarem suas manifestações perante a Administração Pública. Um

estudo também foi elaborado para verificar a estrutura e monitorar a imple-

mentação das ouvidorias municipais em Pernambuco.

Criação de Ouvidorias 
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Dentre outras ações,

foram realizadas edi-

ções da II Jornada do

Conhecimento, em Ga-

ranhuns e Petrolina,

com cerca de 900 ges-

tores, de mais de 50

municípios, objetivan-

do promover a apren-

dizagem na gestão pública. Foram realizadas 3337 capacitações entre cur-

sos in company, presenciais e a distância.  Ao todo, foram 1.617 alunos nas

Inspetorias Regionais e em Recife.
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