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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Espera-se do candidato conhecimento a respeito do papel exercido pelos tribunais de contas e da Lei n.º 12.527/2011.
De modo geral, a função controle tem papel fundamental no desempenho eficaz de qualquer entidade, no que diz respeito
à possibilidade da adoção de medidas corretivas para que o processo se organize na direção dos objetivos traçados pela
organização. A transparência pública é tema que vem ganhando destaque no cenário brasileiro, uma vez que permite o controle
social, constituindo mecanismo de capacitação do cidadão e fortalecimento da gestão pública. Assim, é esperado que o candidato
discorra sobre a importância forma como a transparência pode ser usada para que seja possível o controle da gestão e sobre do o
controle na verificação dos resultados, pois o exercício do controle inibe o abuso de poder, fazendo que a autoridade
administrativa paute a sua atuação em defesa do interesse coletivo, mediante a fiscalização orientadora, corretiva e até punitiva.
É, ainda, indispensável, para acompanhar a execução de programas de governo e apontar suas falhas e desvios, verificar a correta
aplicação das normas e dos princípios adotados e constatar a veracidade das operações realizadas, de modo a assegurar a
legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados e a correta aplicação dos recursos públicos.
Espera-se que o candidato aborde o fato de que a Constituição Federal de 1988 destaca o sistema de controle externo
como atribuição do Poder Legislativo na atuação da função fiscalizadora como representante do povo, auxiliado pelo Tribunal
de Contas da União. Assim, cabe destacar a atuação desse tribunal nesse sentido. discorra sobre o controle externo exercido pelos
tribunais de contas, Também é esperado que o candidato discorra sobre abordando a importância da Lei de Acesso à Informação,
a publicidade dos atos e da a atuação do tribunal de contas no combate à corrupção, mostrando como o controle exercido
mediante a forma de fiscalização tem produzido resultados palpáveis para a transparência administrativa. Cabe ressaltar a atuação
dos tribunais de contas na fiscalização dos recursos públicos e a contribuição, de forma generalizada, dessa fiscalização para a
gestão, ao favorecer a boa e correta aplicação dos recursos, contribuindo para a prevenção da corrupção e o fortalecimento da
cidadania.

