Destaques

Grupo de Trabalho do Cecap
discute eficiência e qualidade
dos serviços públicos
O Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública (Cecap) do Tribunal de Contas da União (TCU)
realizou, no dia 22/10/2017, a primeira reunião do Grupo de Trabalho Temático (GT) sobre avaliação da eficiência
e qualidade dos serviços públicos.
Criado pela Resolução TCU 263/2014 e implantado em 2017, o Cecap é um órgão colegiado de natureza consultiva e caráter permanente com a função de auxiliar o Tribunal na produção e disseminação de conhecimentos
relevantes à atuação do controle externo; na sugestão de ações institucionais para o aperfeiçoamento do sistema
de controle e da administração pública; e na promoção de ações de cooperação, estudo e pesquisa, entre outras
competências. O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) funciona como secretaria executiva do Centro.
O Cecap conta com quatro grupos temáticos, que reúnem servidores do TCU, especialistas externos, representantes da sociedade civil e da comunidade acadêmica para apoiar o centro no planejamento e na execução das
ações a serem implementadas. Atualmente, os grupos temáticos tratam de avaliação da eficiência e da qualidade
dos serviços públicos; avaliação do resultado de políticas e programas públicos; promoção da transparência e
combate à fraude e à corrupção na Administração Pública Federal (APF); e desempenho dos Tribunais de Contas.
O GT de avaliação da eficiência e qualidade dos serviços públicos foi o primeiro a se reunir. O encontro buscou
identificar oportunidades de trabalho conjunto e o interesse dos participantes em trabalhos e eventos específicos.
Entre as situações-problema e as ações de controle correspondentes apresentadas ao grupo estão a fragilidade do
sistema de controle interno do Judiciário; o risco de corrupção na governança dos bancos federais; a baixa credibilidade das informações sobre créditos e parcelamentos tributários; a baixa recuperabilidade dos créditos tributários
e da dívida ativa; as deficiências na governança das renúncias de receita; os elevados riscos à segurança energética
do Brasil; e a baixa efetividade, eficácia e eficiência da administração pública na execução das políticas públicas.
Um dos principais temas discutidos durante a reunião do grupo foi o desafio para a melhoria de serviços públicos
no cenário de limitação de despesas primárias, em decorrência da EC 95, que instituiu o Novo Regime Fiscal. Além
de temas prioritários para a atuação do TCU no que diz respeito à eficiência da administração pública, a reunião
do grupo também discutiu formas práticas de operacionalizar parcerias entre o Cecap e a comunidade acadêmica.

18

Revista do TCU 139

