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Secrtaria das Sessoes Tribuiat pteno

TRIBUNAL DE CONTA5 DO ESTAD0
R,O GRANDE DO NORTE

RESOLUCÅ ON。 001/2012-TCE

Dispde sobre o desenvolvimento das atividades da

Escola de Contas, e d6 outras providOncias.

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO dAS

atribuig6es que lhe confere o art. 33, inc. XIX da Lei Complementar Estadual no 121, de lo de

fevereiro de 1994, combinado com o disposto no art. 85, inc. XVII, da Resolugdo no 01212000 -
TCE, de 19 de setembro de 2000 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, e

Considerando a competOncia da Escola de Contas para o desenvolvimento de estudos

relacionados com as t6cnicas de controle da administragdo priblica, o planejamento e execuqdo de

a96es destinadas i capacitagdo e aperfeigoamento dos servidores deste Tribunal;

Considerando que d realizag6o de treinamento de gestores e tdcnicos pertencentes aos 6rgdos

jurisdicionados encontra-se vinculada is atribuigdes da Escola de Contas, cujo fim maior 6 a

melhoria do desempenho dos 6rgdos, entidades e programas na 6rea de gestSo fiscal, em observdncia

aos princ(pios que norteiam a Administragdo Priblica, previstos no caput do art. 37 da Constituigdo

Federal; e

Considerando a necessidade de estabelecer, no dmbito da Escola de Contas, crit6rios de

atuagdo e a forma de contraprestagSo pecuni6ria para o desempenho de atividades de instrutoria, de

coordenagdo executiva de projetos e de coordenag6o t6cnico-operacional de evento de capacitagdo,

RESOLVE:

CAPiTULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. lo Os prestadores de servigos em atividades de instrutoria, de coordenagdo executiva de

projetos ou de coordenagdo t6cnico-operacional em agdes e cursos destinados i capacitagdo,

aperfeigoamento e treinamento de servidores do quadro de pessoal do Tribunal, bem como de

gestores e t6cnicos pertencentes aos 6rg6os jurisdicionados, promovidos pela Escola de Contas

Professor Severino Lopes de Oliveira, subordinar-se-do aos critdrios de atuagdo e d forma de

remuneragdo estabelecidos nesta Resolugdo.

Art.2" Para os fins desta Resolugdo, consideram-se como:

I - prestadores de servigos: os profissionais liberais, os servidores p0blicos e os empregados

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios que rem, por prazo cer7,6 e determinado,



atividades de instrutoria, de coordenagSo executiva de projetos ou de coordenagdo tdcnico-
operacional em eventos promovidos pela Escola de Contas, na 6rea de atuagSo do Tribunal;

II - atividades de instrutoria: todas aquelas relativas ao ministdrio de cursos de formagdo e de

desenvolvimento profissional, realizadas por meio de treinamentos e capacitagdo tdcnica na 6rea de atuagdo
deste Tribunal;

III - atividades de coordenagdo executiva de projetos: todas aquelas necess6rias ao
planejamento, execu96o, documentagdo e monitoramento do projeto atribufdo ao coordenador
executivo;

IV - atividades de coordenagdo tdcnico-operacional: todas aquelas operacionais necess6rias
ao apoio logistico paraa execugdo de evento, atribufdas ao seu coordenador; e

V - instrutor: todo prestador de servigos que atue junto d Escola de Contas como respons6vel
pela condugdo das a96es de instrutoria,rcalizadas na modalidade de ensino presencial.

CAPITULO II
DA ATUACAO Ua ESCOLA DE CONTAS

Art. 3o A Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira atuard no planejamento e
execugdo de ag6es destinadas d capacitagdo e aperfeigoamento dos servidores do quadro de pessoal
do Tribunal, dos jurisdicionados, bem como do pessoal tdcnico de 6rg6os e entidades conveniadas,
cujas atividades se coadunem com a missSo institucional deste Tribunal.

$ 1o As a96es destinadas d capacitagdo compreendem os cursos presenciais e d distAncia, de
integragdo, de formagSo, de aperfeigoamento, estudos e pesquisas, congressos, semin6rios, oficinas,
treinamentos e outras atividades correlatas, destinadas ao desenvolvimento profissional e pessoal de
servidor do Tribunal, de gestor ou tdcnico de 6196o jurisdicionado, ou conveniado.

$2o A execugdo das ag6es de capacitagdo dar-se-6:

I - de forma direta, quando a Escola de Contas for a promotora do evento, utilizando
instrutores cadastrados e selecionados, peftencentes ao quadro de pessoal do Tribunal, ou terceiros
convidados ou contratados, podendo ser realizando na sede do Tribunal ou em outro local; e

II - de forma indireta, na hip6tese de coparticipagdo da Escola de Contas em evento
promovido por terceiros.

$3o Com vistas a dar efetividade ds agOes referidas no $lo, deste artigo, compete i Escola de
Contas:

I - realizar o planejamento, execugdo e supervisdo das ag6es de capacitagdo sob sua
responsabilidade;

II - estabelecer pardmetros para atuagdo dos
instrutoria, de coordenagdo executiva de projetos ou de
de capacitagEo;
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III - analisar, previamente, o material pedag6gico de toda a95o passivel de realizagdo,
propondo as alterag6es t6cnicas entendidas como necess6rias ao melhor aproveitamento dos seus
potenciais benefi ci6rios;

IV - elaborar e proceder d avaliagdo permanente e sistem6tica do seu desempenho, de cada
evento realizado, do seu corpo de instrutores e dos beneficirlrios da sua atuagdo;

V - definir indicadores de resultados qualitativos e quantitativos para melhoria continua da
qualidade das suas ag6es de capacitagdo;

VI - encaminhar d Diretoria de Administragdo Geral deste Tribunal, ao final de cada agSo de
capacitagdo, relat6rio de avaliagSo contendo, dentre outras informagdes, a relagSo dos servidores
deste Tribunal que tenham participado do evento, para fins de an6lise, registro e adogdo de outras
provid6ncias jul gadas necess6rias;

VII - estruturar, por meio de seleg6o, o seu quadro de instrutores; e

VIII - solicitar formalmente, nos termos do Anexo II desta Resolugdo, a liberagdo de
servidor do quadro de pessoal do Tribunal ao dirigente da unidade administrativa onde o mesmo seja
lotado para, dentro do hor6rio normal de expediente, atuar junto d mesma como instrutor ou
coordenador executivo de projeto ou coordenador t6cnico-operacional em evento de capacitagSo.

CAPiTULO III
DO CADASTRAMENTO E SELE9AO DE INSTRUTORES E COORDENADORES

Art. 4o A Escola de Contas, sempre que se fizer necess6rio e para fins exclusivos de
cadastramento, promover6 processo seletivo de instrutores e de coordenadores, com vistas a atuarem
nas ag6es de capacitagSo por elarealizadas, garantida a ampla diwlgagdo do mesmo nos vefculos de
comunicag6o interna deste Tribunal.

$l'O processo seletivo a que se refere o caput, considerada a complexidade de cada
atividade objeto de cadastramento, dar-se-6 por meio da an6lise de curriculum vitae, devidamente
acompanhado de documentagdo que comprove, da parte do interessado:

I - grau de escolaridade mfnimo ao nfvel de ensino m6dio ou equivalente;

lI - conhecimentos te6ricos e experidncia prittica, exigidos para a 6rea compatfvel com a
atividade a ser considerada; e

III - experiOncia na 5rea de ensino-aprendizagem ou do objeto do projeto a ser coordenado.

$2" Quando for constatado no cadastramento, mais de um candidato apto
determinada atividade a ser promovida pela Escola de Contas, proceder-se-6

d execugdo de
ao desempate

considerando-se os seguintes crit6rios, observada a ordem de prefer€ncia:

Resolugdo n" 001/2012 - Escola de Contas



I - maior tempo de experi€ncia comprovada na execugdo de atividade id6ntica ou similar
dquele obj eto de realizagdo;

II - melhor desempenho como instrutor ou coordenador de atividade j6 executada pela
Escola de Contas, de conterido id6ntico ou similar iquela a ser promovida, mensurado por meio de
avaliag6o;

III - doutorado, mestrado, curso(s) de especializagdo, nesta ordem de prioridade, na 5rea, ou
em 6reas correlatas, da ag6o de capacitagdo a ser ministrada ou do projeto a ser coordenado; ou

IV - disponibilidade, quando se tratar prestador de servigo do quadro de pessoal do Tribunal.

Art. 5o CaberS d Escola de Contas suspender o cadastro de instrutor que:

I - n5o apresentar desempenho compativel com a fung6o;

II - for avaliado de forma negativa por, no minimo, cinquenta por cento dos alunos em um
curso, ou por, no minimo, trinta por cento dos alunos em dois cursos ministrados;

III - injustificadamente, faltar ou desistir de ministrar determinado curso ou atividade j6
diwlgada; ou

IV - descumprir cl6usula essencial do termo contratual ou termo de compromisso firmado.

CAPITULO ry
DA ATUACAo oos INSTRUToRES E DEMATS pREsrADoREs DE sERvreos

Art. 6o Terdo prioridade para atuar como instrutores nas atividades promovidas pela Escola
de Contas os Conselheiros, Auditores, membros do Ministdrio Priblico junto ao Tribunal e
servidores do quadro de pessoal, admissivel, no entanto, de forma justificada, a contratagdo de
instrutor externo.

Art. 7" A contratagdo de instrutor ser6 procedida com observdncia das normas previstas na
legislagdo pertinente, com a pr6via assinatura de termo contratual, firmado entre a Escola de Contas
e o prestador de servigos, no qual deverri constar:

I - a descrigSo dos produtos objeto da contratagdo e dos resultados esperados;

II - a quantidade de horas-aulas ou de horas despendidas necess6rias para a execugdo do
objeto da contratagdo, assim como o valor total do contrato a ser pago; e

III - os deveres e as obrigagdes das respectivas partes.

Art. 8o No caso do prestador de servigos ser Conselheiro, Auditor, membro do Ministdrio
Pfblicojunto ao Tribunal ou servidor do quadro de pessoal, deverao ser observados:

I - a formalizagdo de termo de compromisso entre o de servigos e a Escola de
de formagio,Contas, contendo as condig6es e compromissos essenciais
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aperfeigoamento ou treinamento, inclusive com a previsSo de compensagdo da carga hor6ria quando
as atividades forem desempenhadas durante ajornada de trabalho do cargo ocupado;

II - a apresentagEo d Escola de Contas, no prazo de at6 dez dias antes do inicio da realizagdo
do evento, de declaragdo de liberagdo do prestador de servigos, quando servidor, subscrita pelo
dirigente da unidade administrativa onde o mesmo 6 lotado, na forma do Anexo III desta Resolugdo
quando darcalizagdo do evento em perfodo que coincida com sua jomada de trabalho.

Art. 9o Al6m das condigdes previstas no termo de contrato ou termo de compromisso,
conforme o caso, com relagSo a cada curso de formagdo, de desenvolvimento ou de treinamento, s6o
responsabilidades:

I - do instrutor:

a) entrega do Projeto de Curso, no pr.Lzo de atd quinze dias antes do infcio do evento, do qual
haver6 de constar:

l. contefdo program6tico e metodologia de ensino a ser aplicada;

2. priblico-alvo e pr6-requisitos para participagdo, quando for o caso;

3. total de horas-aulas;

4. crit6rio para avaliagdo de aprendizagem, quando for o caso;

5. instrumentos de avaliagSo de aprendizagem, quando for o caso;

6. nrimero m6ximo de participantes por turma;

7. especificagdo do material did6tico-pedag6gico e dos recursos instrumentais necess6rios; e

8. outras informagdes que julgar necess6rias.

b) disponibilizag1o do material did6tico-pedag6gico, conforme padrSo estabelecido, no prazo
m6ximo de at6 cinco dias fteis antes do infcio do evento;

c) realizagdo ou validagdo de ajustes de formatagdo no material did6tico-pedag6gico;

d) comparecimento ao local de realizagiio da ag6o quinze minutos antes do inicio de cada
aula ou turno de aulas;

e) administragdo, em sala de aula, de problema, discussdo inapropriada, ofensa ou incidente
que seja prejudicial ao bom andamento da agdo educacional, comunicando ao coordenador indicado
pela Escola de Contas, caso julgue necess6rio; e

f) entrega d Escola de Contas dos resultados das avaliagOes de
caso:
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II - da Escola de Contas:

a) coordenagdo da realizagdo do evento;

b) disponibilizagdo dos recursos instrumentais necess6rios i realizagdo do evento;

c) divulgagSo do evento;

d) realizagdo de avaliag6es do instrutor, do evento e dos participantes;

e) entrega de certificados aos participantes e ao instrutor;

f) anotagSo dos dados referentes d avaliagdo do instrutor em seu cadastro; e

g) atestagdo do total de horas-aulas efetivamente executadas e encaminhamento do

correspondente processo ao Setor Financeiro para fins de pagamento

CAPiTULO V
DA REMUNERA9AO E DO PAGAMENTO

Art. 10. A remuneragdo a ser paga pelo desenvolvimento de a96es de capacitagdo

promovidas pela Escola de Contas deverii observada a titulagSo do profissional benefici6rio, na

forma dos valores constantes no Anexo I desta Resolugdo, tendo como limite m6ximo:

I - a quantidade de horas-aulas efetivamente ministradas, relativamente d atuagdo como
instrutor; e

II - o total de horas efetivamente despendidas, no tocante d coordenagdo executiva de

projetos ou coordenagSo t6cnico-operacional em evento de capacitagdo.

$l' Caberri i Escola de Contas, quando da realizagdo de agSo de capacitagdo, de modo
prdvio, nominar dentre os seus servidores o respectivo coordenador t6cnico-operacional, assim como
fixar o quantitativo de horas despendidas necess6rias ir execugdo de tal atividade.

$2' Considera-se hora-aula o periodo de cinqiienta minutos de aula efetivamente ministrada.

$3" Considera-se hora despendida de coordenagdo executiva de projetos ou coordenagdo
t6cnico-operacional em agdo de capacitagSo, o periodo de sessenta minutos de atividade executada.

$4" A remuneragSo diferenciada para atividade da mesma esp6cie acontecer6 respeitando-se,
exclusivamente, os diferentes graus de titulagSo acad€mica dos contratados.

$ 5'Na hip6tese de ag6o de capacitagdo que demande a participagdo de mais de um instrutor
na mesma hora-aula, a remuneragdo ser6 devida a cada um no valor integral desta.
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$6" Os contratados ndo servidores do Tribunal poderdo ser remunerados em valores
diferentes aos dos constantes do Anexo I desta Resolugdo, desde que tais valores estejam dentro de
parAmetros do mercado e sejam aprovados pela Presid0ncia do Tribunal.

$7o Quando o prestador de servigos for do quadro de pessoal do Tribunal, a remuneragdo
somente serd devida desde que observados os seguintes critdrios:

I - n6o estiver inclufda entre as atribuigdes do cargo ou fungdo de que 6 titular, ou da Srea de
sua unidade de lotag6o;

II - for executada sem prejufzo das atribuigdes do cargo ou fungio de que 6 titular; e

III - estiver inserida na programagdo da Escola de Contas e se for direta ou indiretamente por
esta executada.

$8o Oconer6 a compensagdo de carga hori{ria, quando a agdo de capacitagdo for realizada
durante o hor6rio normal de expediente, no prazo m6ximo de cento e oitenta dias ap6s a realizag6o do
evento.

Art.ll. O instrutor do quadro de pessoal do Tribunal s6 poder6 ministrar o mrlximo de
quarenta horas-aulas mensais, ressalvadas situagOes de excepcionalidade, devidamente justificadas
pelo Conselheiro Diretor da Escola de Contas e previamente aprovadas pela Presid€ncia do
Tribunal.

Art. 12. A remuneragdo percebida em decorr€ncia das atividades de instrutoria, de
coordenagdo executiva de projetos ou de coordenagSo t6cnico-operacional, quando exercidas por
prestador de servigos do quadro de pessoal do Tribunal, n6o se incorpora aos seus subsidios ou
vencimentos para qualquer efeito e n6o poder6 ser utilizada como base de c6lculo para quaisquer
outras vantagens, inclusive para fins de cSlculo dos proventos de aposentadorias e pens6es.

CAPITULO VI
DAS DTSPOSTCoES FTNATS

Art. 13. O material did6tico-pedag6gico, elaborado para fins de apoio d instrugSo de eventos
realizados pela Escola de Contas, n6o poder6 ser reproduzido nem utilizado por terceiros, sem a
expressa autorizagdo da referida Escola.

Art. 14. Quando a agdo de capacitagdo implicar deslocamento, ser6o concedidas di6rias e
passagens a instrutores, coordenadores e servidores integrantes da equipe de apoio administrativo da
Escola de Contas.

Par6grafo rinico. A concessdo de di6rias na hip6tese referida no caput ser6 autorizada pelo
Secret6rio Geral, observados os valores estabelecidos em Resolugdo especffica do Tribunal.

Art. 15. O pagamento a titulo de passagens, de di6rias e de remuneragdo pelas atividades de
capacitagdo, quando o prestador de servigos for do quadro de pessoal do Tribunal, em evento
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Art. 16. Os casos omissos ser6o resolvidos pela Presid6ncia do Tribunal.

Art. 17. As despesas decorrentes do pagamento da remuneragdo prevista nesta Resolugdo
correrdo d conta das dotagdes pr6prias do orgamento do Tribunal.

Art. 18. Esta ResolugSo entra em vigor na data de sua publicagdo.

Art.lg. Revogam-se as disposig6es em contr6rio, especialmente a Resolugdo no 08/2010-
TCE, de 22 dejunho de 2010.

Sala das Sessdes do Tribunal Pleno. em N 26 de Janeiro de 2012.

Conselheiro VA

Conselheiro PAULO

Conselheira MA

Conselheiro CARLOS THOM COSTA F ANDES

Conselheiro con
EGRO。

Fui presente:

Bacharel THIA GUTERRES
Tribunal de Contas do EstadoProcurador Geral do Ministdrio P[

麗邸
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TR:日UNAL DE⊂ONTAS DO ESTAD0
R10 GRANDE DO NORTE

ANEXO I
vALoREs ruAxnvros .lrnrnuivErs A nprnlaurgAo pELo

DESEIYVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INSTRUTORIA E DE COORDNN.I.qAO

NOTA: l) A apuragio do nrimero de horas-aulas obedecer6 d f6rmula abaixo indicada, arredondando-se
o resultado para o inteiro imediatamente posterior, sempre que a sua parte fracion6ria for
igual ou superior a 0,5 (cinco d6cimos):

N0unno on I{oRAs-AULAS = TEMpo rorAl EM M.TNUToQ pAS du-I,AS EFETTyAMFNTE MTNTsTRAQAS

TABELA l

DESCRIQAO DA ATTYIDADE TITULAQAO HORA¨AULA
(VALOR MA測 MO)

o Atuagdo como instrutor.

Doutor RS 150,00

Mestre RS 135,00

Especialista R$115,00

Graduado RS 85,00

Ensino m6dio RS 50,00

TABELA 2

DESCRIqAO DA ATIVIDADE rrrul,AgAo HORA DESPENDIDA
(VALOR UrAXrnnOt

Coordenagdo executiva de projetos.

Doutor RS 100,00

NIlestte RS 90,00

Especialista R$75,00

Graduado R$60,00

Ensino m6dio R$40,00

TABELA 3

DESCRTqAO DA ATTyTDADE TrruLAcAo IIORA DESPEI\DIDA
(VALOR prAXrprol

o Coordenagdo tdcnico-operacional de evento de
capacitagdo.

Doutor R$80,00

Mestre RS 60,00

Especialista R$45,00

Graduado R$30,00

Ensino m6dio R$20,00
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TR:日UNAL DE CONTAS DO ESTAD0
R:O GRANDE DO NORTE

ANEXO II
MODELO DE MEMORANDO PARA COMUNICAR CONTRATAqAO DE SERVIDOR

PARA EXECUqAO DE ACAO DE CAPACTTAqAO

⌒

⌒

Memorando no ―EC/TCE

Ao(A)senhOr(a)
Natal(RN),_de de 20

Assunto: Solicitagiio de liberagflo de servidor para execugio de agio de capacitaglio.

vimos, d presenga de Vossa senhoria, comunicar a intengio de contratar o (a)
servidor (a) matricula no
lotado (a) nessa unidade, para colaborar com esta Escola de Contas na execugdo de

a ser realizado (a) no periodo de _JJ_ a
_ノ_ゴ__っ nO horをio de_ a . perfazendo um total de horas de atividade.

Por oportuno, informamos que a execugdo de tal  a950  de

」  011‐TCE,depoder6 ser remunerada, nos termos da Resolugdo No 0
_ de novembro de 201l, desde que observados os seguintes crit6rios:

a) ndo estiver incluida entre as atribuigOes do cargo ou fungdo de
que o servidor 6 titular, ou da fueade sua unidade de lotag6o;

b) a carga hon{ria do evento desempenhada durante ajornada de trabalho
do (a) servidor (a) for objeto de compensagdo de horirio;

c) estiver inserida na programagdo da Escola de Contas e se for
direta ou indiretamente por esta executada.

Assim sendo, caso ndo haja 6bice da parte dessa unidade administrativa quanto
d contratagdo em quest6o, solicitamos que seja autorizada a liberagdo do (a) referido (a) servidor
(a), pormeio de memorando,noprazo m6ximo de at6 l0 (dez) dias antes do inicio do periodo
mencionado, a fim de que, este (a), possa atuar na execugdo da atividade a ser promouida po.
esta Escola de Contas

Atenciosamente.

<Nome do Conselheiro Diretor>
Conselheiro Diretor da Escola de Contas
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TRIBUNAL DE⊂ ONTA5 DO E5TADO
R10 GRANDE DO NORTE

ANEXO IⅡ

MODELO DE DIEMORANDO PARA COMUNICAR LIBERAcÅO DE SERVIDOR

Memorando no /TCE
Natal(RN),_de de 20

Ao Excelentissimo Senhor Conselheiro-Diretor da Escola de Contas

Assunto: Liberagio de senidor para executar agio de capacitagf,o.

Em atengdo ao Memorando no _/_ - EC/TCE, de _ de de
20_, venho d presenga de Vossa Excel6nci4 comunicar a autorizaglo para que o (a) servidor
(a) matricula no lotado (a)
nesta unidade, colabore com a Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira na
execugdo da atividade de

⌒

ハ

ノ ィ___a ノ ィ__」 nO hOrttio de

atividade.

a ser realizada no periodo de
perfazendo um total de _ horas dea    9

Informo, por oportuno, que a atuagdo do (a) referido (a) servidor (a)junto a essa

Escola no citado periodo n6o resultar6 em prejuizo das suas atribuigOes exercidas no dmbito
desta unidade administrativa, haja vista a obrigatoriedade de compensagdo, por parte do mesmo,
no prazo m6ximo de 180 (cento e oitenta) dias, da carga horiiria do evento cuja realizagdo
coincida com a sua jornada de trabalho neste Tribunal.

Respeitosamente,

<Nome do Titular daUnidade>
<Cargo ou Fungdo>

Matricula no
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