
INFORMATIVO

Levantamento

feito pela área de

fiscalização do TCE

apontou problemas

estruturais na maioria

das escolas municipais

da rede pública de

ensino. Os auditores

visitaram 800 escolas

de todos os 184 mu-

nicípios pernambucanos, que atendem 53 mil alunos. A maior parte

apresentava precariedade nas condições sanitárias.

----------------------------------------------------

Somente 34% das unidades visitadas tinham banheiros para uso

exclusivo dos alunos e, apenas em 32%, eles tinham separação

de gêneros feminino e masculino. Equipamentos como pias, assentos

e descargas estavam sem funcionar em metade dos estabelecimentos

e em 90% não havia banheiros adaptados para cadeirantes.

----------------------------------------------------

OTCE pretende atuar diretamente na regularização desses

problemas, seja emitindo alertas de responsabilização ou por

meio de Termos de Ajuste de Gestão. “Nosso objetivo é identificar

os estabelecimentos que necessitam de melhorias, para, em segui-

da, construir um diálogo estreito com as gestões”, disse o presi-

dente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior.

Debate sobre cultura popular

Situação das escolas

O impacto da pandemia nos financiamentos da cultura popular em Per-

nambuco será tema de uma audiência pública promovida pelo TCE no

próximo dia sete de outubro, às 14h. O encontro, conduzido pelo presi-

dente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, contará com a participação de ar-

tistas, produtores culturais, representantes de entidades e do poder pú-

blico. A audiência se propõe a ampliar a discussão sobre como simplificar

a comprovação de gastos de recursos públicos destinados às manifesta-

ções de cultura popular e garantir maior efetividade das políticas públicas

direcionadas para esta área. O evento será transmitido pelo canal da TV

Escola TCE-PE, no Youtube.

Atuação preventiva

Uma auditoria de acompanhamento realizada no Fundo Municipal de

Saúde de Gameleira, sob a relatoria da conselheira Teresa Duere, gerou

uma economia de mais de R$ 500 mil para os cofres municipais.  A equipe

técnica do TCE identificou falhas no edital, com preço estimado de R$

1.679.044,20 e sugeriu ajustes, que foram acatados pela prefeitura. Um

novo edital foi publicado, seguindo as orientações da auditoria, com preço

de R$ 1.171.380, o que resultou na redução dos gastos.

Cartilha sobre Plano Plurianual - PPA

O TCE publicou uma cartilha com orientações aos gestores sobre a ela-

boração do Plano Plurianual, instrumento que permite traçar o planeja-

mento da gestão. Feita com base em uma edição semelhante do TCE-ES,

a publicação traz, entre outros, os 10 passos para implementação do PPA e

sua relação com as políticas públicas de educação, saúde e previdência. O

material está disponível no site tce.pe.gov.br.

Simpósio de Direito

Em Garanhuns, os conselheiros

participaram, a convite da OAB-

PE, do Simpósio de Direito Mu-

nicipal, onde falaram respectiva-

mente, sobre o TCE e o controle

de políticas públicas e as decisões

cautelares no âmbito dos Tri-

bunais de Contas como mecanis-

mos de controle da administra-

ção.

Parceria na fiscalização

O superintendente regional da Po-

lícia Federal de Pernambuco, de-

legado Daniel Granjeiro, esteve

no TCE para uma visita protoco-

lar ao presidente Dirceu Rodolfo.

Eles trataram de um acordo de coo-

peração entre as duas instituições,

que está em preparação, e da im-

portância de aprofundar a parceria

e a troca de experiências entre PF

e TCE, com vistas a otimizar as

fiscalizações.

Visita às Inspetorias

O presidente Dirceu Rodolfo deu início à agenda de visitas às Inspe-

torias Regionais do TCE, que funcionam no interior do Estado. A pri-

meira parada foi nas cidades de Palmares e Garanhuns, que respondem,

individualmente, pela fiscalização de 26 municípios nas suas regiões

(Mata Sul e Agreste). Acompanhado do conselheiro Carlos Neves, o

presidente se reuniu com os servidores e falou sobre as ações e os pro-

jetos de sua gestão.
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