
A imensurável importância e a amplitude do significado do substantivo abstrato: equilíbrio. Co-
meça com a lei universal que rege o universo e tudo que possa existir no mundo físico e extrafísi-
co. É a resultante de forças diametralmente opostas que se anulam, sendo esse ponto de equilí-
brio o quantum indispensável à evolução terrena. O afastamento provoca desequilíbrio em quais-
quer áreas do conhecimento e/ou de atividades do ser humano que pode causar todo tipo de ma-
lefício quando há um deslocamento para o negativismo que se potencializa ao destruir os valores 
positivistas conseguidos gradualmente em toda escalada evolutiva do ser. Trata-se de um enfren-
tamento inevitável cujo resultado propicia um salto existencial para o bem ou para o mal. A força 
motriz responsável por esse deslocamento tem a sua origem na evolução moral do homem, ou 
seja, quanto mais evoluído maior é a propagação do bem em todos os sentidos, independente-
mente do estágio evolutivo nas demais áreas. Daí a importância e a dedicação de toda a humani-
dade à sua evolução moral. Esse é o processo da Criação Divina...  

EDITORIAL 

Ano I I I Número 6 Teresina, 27 de julho de 2020  

A DFAM, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, TRABALHANDO ON LINE DURANTE A DURANTE A PANDEMIA, 

SUPERA EM 25% A PRODUTIVIDADE DO MESMO TRIMESTRE DE 2019 

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM, no uso da metodologia do teletrabalho, alcançou, no segundo 
trimestre de 2020 - período de pandemia, um total de 604 (seiscentos e quatro) processos analisados, superando em 25% a produtivi-
dade do mesmo trimestre de 2019 (abril a junho). 
 
Vide quadro abaixo: 
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A DFAM, trabalhando on 

line durante a pandemia, 

supera em 25% a produti-

vidade do mesmo trimestre 

de 2019. 
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DFAM realiza diagnóstico 

da assistência farmacêutica 

e do transporte escolar nos 

municípios piauienses. 
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P r o d u t i v i d a d e  p o r  T r i m e s t r e  ( 2 T  2 0 1 9 ,  1 T  2 0 2 0  e  2 T  2 0 2 0 )  
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Organização 

 

No 2º trimestre de 2020, a DFAM concluiu os diagnósticos da assistência farmacêutica (TC/006473/2020) e do transporte es-
colar (TC/004947/2020) nos municípios piauienses (exercício 
2019). Os trabalhos demonstraram situações preocupantes nes-
sas políticas públicas.  

 

Quanto à assistência farmacêutica, o levantamento constatou 
que 8,48% dos municípios tiveram um gasto anual inferior a 
10,00/hab, enquanto que 5,8% tiveram gastos superiores a      
R$ 80,00/hab, sendo que 34% dos municípios não aplicaram o 
mínimo necessário dos seus orçamentos próprios para a aquisi-
ção de medicamentos e quase 90% dos municípios não possu-
em farmacêuticos efetivos. 

 

Quanto ao transporte escolar, o trabalho constatou que 37% dos 
veículos não são autorizados para o transporte coletivo de alu-
nos, sendo que 61 municípios têm mais da metade da frota nes-
sa condição. A idade média da frota é de 17,8 anos e o custo 
médio anual por aluno transportado é de R$ 1.501,62, sendo 
que 15 municípios apresentaram gastos superiores ao dobro da 
média estadual. 

 

Para o Diretor da DFAM, Auditor Vilmar Barros Miranda, 
“esses trabalhos são de extrema relevância para a sociedade 
piauiense e para o TCE, pois, além de oferecer ao cidadão 
acesso à informação clara e de fácil compreensão, direciona 
os trabalhos de fiscalização, proporcionando subsídios, com 
base em critérios e parâmetros, para o enfrentamento das 
dificuldades ou irregularidades apontadas nos diagnósticos”. 

 

Ao final dos trabalhos, foi proposta a emissão de alertas a 
vários municípios piauienses, no intuito de mitigar os efeitos 
ou sanar as causas dos problemas detectados. Além disso, 
recomendou-se o encaminhamento dos diagnósticos aos ór-
gãos de controle da administração pública e conselhos de 
categorias profissionais. 

 

 

 

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo 

Teresina-PI - CEP: 64018-900 

Tel.: (86) 3215-3800 - Fax.: (86) 3218-3113 

Email: tce@tce.pi.gov.br 

Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí 

Estamos na Web! 
www.tce.pi.gov.br/intranet/informativo-dfam  
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Uma engrenagem em perfeita  harmonia 

Controle Externo 

Ser reconhecida como uma instituição de 

excelência, célere e comprometida com a 

defesa do erário e da boa governança 

Exercer o controle externo, mediante 

orientação, fiscalização e avaliação da 

gestão dos recursos públicos, visando a 

sua efetiva aplicação em pro da socieda-

de 

Compromisso, 

Ética, Celerida-

de, Transparên-

cia, Qualidade, 

Modernidade e 

Efetividade 

DFAM REALIZA DIAGNÓSTICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS 
MUNICÍPIOS PIAUIENSES 
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