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Marco de Medição e Desempenho (II)

Marco de Medição e Desempenho (1)

E
stará no Recife na

próxima quarta-fei-
ra (22) a comissão ex-
terna da Atricon encar-

regada de atestar,  no
âmbito do TCE-PE, a ava-
liação feita pelo Marco
de Medição e Desem-

penho dos Tribunais de
Contas (MMD-TC). A comissão é composta pelos conse-
lheiros Sérgio Leão (TCM-PA), Cézar Colares (TCM-PA) e Pa-
trícia Sarmento (TCE-MS), além dos auditores Odair Schar-
nowski (TCE-AC) e Karina Menezes Franco (TCM-BA). Sua
finalidade é certificar a autoavaliação feita pelo próprio TCE
sobre o seu desempenho, a qual só será considerada válida
por meio desta certificação. A comissão será recebida pelo
presidente Carlos Porto e no dia seguinte participará de
reuniões técnicas com representantes de todas as áreas. 

O MMD-TC é um programa da Atricon que avalia a cada dois anos
o desempenho de todos Tribunais de Contas do país, à luz de suas
resoluções. A avaliação é feita com base em 28 indicadores de de-
sempenho, subdivididos em 513 critérios de avaliação. O resulta-
do desse trabalho será divulgado em Goiânia (GO), onde se reali-
zará em novembro próximo o XXIX Congresso dos TC’s do Brasil.

Aniversário da Atricon

Fundada em 1992 para defender os interesses dos membros dos
Tribunais de Contas, a Atricon completou 25 anos no último dia 16
e foi homenageada no plenário do TCE-PE pelo presidente Carlos
Porto e o conselheiro substituto Carlos Pimentel. Ambos ressalta-

ram o fato de a instituição ter como presidente o conselheiro per-
nambucano Valdecir Fernandes Pascoal, que a transformou num
órgão de defesa do aperfeiçoamento do controle externo, da cria-
ção do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e da mudança
de critérios para o preenchimento das vagas de conselheiro, prio-
rizando as carreiras técnicas.

Cachês artísticos

O TCE enviará representante para a Audiência Pública que se rea-
lizará no próximo dia 22, às 10h, na sede da Promotoria de Defesa
da Cidadania e do Patrimônio Público, no Recife, para debater os
critérios utilizados para a contratação de artistas que se apre-
sentam em eventos patrocinados pela Fundarpe e as razões dos
constantes atrasos no pagamento dos cachês.     

Defesa do patrimônio cultural
Goiana e Rio Formoso serão as próximas cidades de Pernambuco
a receber a oficina sobre “Gestão do Patrimônio Cultural e Obras

de Restauro”, realizada pelo TCE em parceria com a Escola de Con-
tas. Nos dias 23 e 24 o evento se realizará em Goiana e nos dias 30
e 31 em Rio Formoso. O TCE promove essas oficinas para orientar
os gestores públicos sobre como proceder para preservar o pa-
trimônio histórico.

Convenção dos Contabilistas
O auditor das contas públicas João Eudes Bezerra Filho será um
dos palestrantes na X Convenção dos Contabilistas de Pernambu-
co, que se realizará entre 2 e 4 de outubro próximo no Mar Hotel.
Ele fará sua palestra sobre “A contabilidade em tempos de corrup-
ção”. Também serão palestrantes o jornalista Paulo Henrique
Amorim (TV Record), o presidente do TCE-BA, Inaldo da Paixão
Santos Araújo, a presidente da Academia Brasileira de Ciências
Contábeis, Maria Clara Cavalcanti Bugarim e a tributarista Mary
Elbe Queiroz.

Medalha do Mérito Judiciário

O conselheiro Ranilson Ramos foi uma das autoridades agraciadas
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, na última segunda-feira
(14), com a Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Macha-
do. A comenda foi entregue pelo desembargador-presidente, Leo-
poldo Raposo, que destacou na ocasião os relevantes serviços
prestados pelos homenageados ao aprimoramento da Justiça e à
paz social em Pernambuco.

Ouvidoria em ação
Servidores do TCE participaram na última quinta-feira (17), em Pe-
trolina, do III Encontro “Ouvidoria em ação – Participação social e
cidadania”, cuja finalidade foi estimular os órgãos públicos a ins-
titucionalizarem um canal de comunicação com a sociedade. A
Ouvidoria do TCE recebe diariamente demandas de todas as re-

giões do Estado através do telefone 0800 081 1027. 

Prestação de contas de partidos
O presidente
do TCE, Carlos
Porto (6º à D),
participou em
Brasília da ce-

rimônia de as-

sinatura de con-

vênio celebra-

do entre o TSE e a Atricon visando à cessão de auditores para
analisar as contas dos partidos políticos. Segundo o ministro e
presidente do TSE, Gilmar Mendes, que propôs a parceria, o
objetivo do convênio é evitar a prescrição. Ele disse que a Justiça
Eleitoral não tem estrutura para auditar as contas dos 35 partidos
com registro no TSE dos anos de 2014 e 2015. O montante a ser
auditado será de R$ 1,2 bilhão.

FOTO: ATRICON


