
QUINZENAL - Nº 516

INFORMATIVO

Um Termo de Ajuste de Gestão

(TAG) celebrado entre o Tribunal

de Contas, sob a relatoria do con-

selheiro Carlos Neves, e o prefei-

to de São Benedito do Sul, Cláu-

dio de Amorim Júnior, estabele-

ceu prazos e medidas a serem

adotadas pelo gestor visando à

melhoria da infraestrutura de

nove escolas públicas do município. O acordo prevê a construção, num prazo

de 180 dias, de bibliotecas e refeitórios. Além disso, o abastecimento de água

deve ser restabelecido de maneira permanente para que o funcionamento das

escolas seja normalizado. Em 30 dias, a gestão deverá disponibilizar material

de limpeza, instalar pias, suportes para papel higiênico e duchas higiênicas, e

substituir assentos sanitários. As irregularidades foram apontadas pela equipe

de auditoria do TCE, após fiscalização ocorrida em 2021. O descumprimento

do TAG pode resultar em aplicação de multa.

Linguagem simples

Desafios da comunicação
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Um congresso realizado

pelo TCE de Santa Catari-

na debateu os rumos e os

desafios da comunicação

no setor público. O encon-

tro foi promovido pela As-

sociação dos Membros dos

Tribunais de Contas (Atri-

con), com o apoio de ou-

tras entidades, e contou com

a presença da equipe de Comunicação do TCE-PE, além dos conselheiros

Carlos Neves e Valdecir Pascoal, um dos conferencistas do evento. Pascoal

apresentou as Diretrizes de Comunicação Social para o Sistema de Tribu-

nais de Contas, que visam contribuir de maneira clara e objetiva com pro-

cedimentos que levem a uma ampliação da transparência pública no âm-

bito das Cortes de Contas.
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A Escola de Contas Pú-

blicas promoveu o se-

gundo ciclo de oficinas

para “Elaboração de Tex-

tos no Setor Público”, di-

recionado a servidores e

funcionários do TCE-

PE. Acapacitação foi con-

duzida pela professora

de redação, Fernanda Bér-

gamo. As oficinas têm

como objetivo promover o aperfeiçoamento dos textos no setor público,

sobretudo e-mails, comunicados internos, ofícios e relatórios.

FOTO:  ESCOLA DE CONTAS

O Tribunal de Contas do Estado enviou à Assembleia Legislativa de Pernambuco

sua prestação de contas de 2022, conforme determina a Resolução TC n° 11/2014.

O prazo limite de entrega seria 01 de março, mas a documentação foi remetida no

último dia 16 de fevereiro. As contas serão analisadas pela Comissão de Finanças

da Alepe, que ficará responsável pela elaboração do parecer prévio. Lembrando

que os gestores municipais têm até o dia 31 de março para enviar as prestações de

contas ao TCE. Os órgãos estaduais até 30 de março. Para as empresas públicas

e as Sociedades de Economia Mista do Estado e Municípios o prazo se encerra

em 16 de maio. O governo estadual deverá fazer a remessa até o dia 4 de abril, ou

seja, 60 dias após a primeira sessão legislativa de 2023.

Melhoria das escolas

Prestação de contas

Retomada de obras públicas paralisadas

S ervidores do TCE-PE participaram de um evento promovido pelo Tri-

bunal de Contas da União que tratou das iniciativas para a retomada das

obras paralisadas no país. Na ocasião, foram discutidas soluções possíveis,

no âmbito do controle externo, para destravamento desses investimentos. O

presidente Ranilson Ramos elogiou a ação. “Essa é uma importante iniciati-

va do TCU para a retomada dos investimentos públicos no país”, disse ele.

De acordo com Alfredo Montezuma, gerente de Estudos e Suporte à Fis-

calização do TCE-PE, o encontro foi de grande relevância, uma vez que de-

bateu as principais conclusões e propostas de encaminhamento da auditoria

realizada em parceria com diversos Tribunais de Contas dos Estados, dentre

eles o TCE de Pernambuco, e que será levada a julgamento no TCU.


