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Conselheiro Paulo Roberto Alves assume pela terceira vez a presidência do TCE,
com experiência acumulada para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia do Covid-19
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NOTAS

O TCE-RN disponibilizou um Manual do 
Usuário para gestores públicos que operam a 
nova versão do Sistema Integrado de Auditoria 
Informatizada na área de Despesa com Pessoal 
(SIAI-DP), ferramenta eletrônica desenvolvida 
para acompanhar e controlar a folha de paga-
mento de pessoal dos servidores ativos, inati-
vos e pensionistas dos seus jurisdicionados. 

O manual pode ser acessado por meio do link: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/Siaidp/Manuais/
Manual_SIAIDP.pdf

O gestor vai encontrar orientações acerca da 
criação da conta de usuário no Portal do Gestor, 
por meio do qual se dará o acesso ao SIAI-DP, 
com prévio cadastramento. É possível, além do 
usuário gerenciador, cadastrar outros usuários 
do sistema, habilitados a enviar as informações 
necessárias.

INICIATIVA DOS TCs NO 
ENFRENTAMENTO DA COVID

Dando continuidade às ações de enfrentamento da pandemia, os Tribunais de Contas de todo o país 
estão desenvolvendo ações de acompanhamento que buscam verificar o preparo e adequação das 
medidas que estão sendo tomadas pelos gestores públicos referentes à vacina de imunização contra 
o covid-19.

Situações como o colapso do sistema de saúde no Estado do Amazonas e a falta de tanques de oxigê-
nio para pacientes em estado grave observada em Manaus, a partir do aumento no número de casos, 
além do inicio da vacinação em todo o País, levou o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais 
de Contas - CNPTC a lançar a Recomendação n° 01/2012, com questionamentos que buscam evitar os 
problemas vivenciados nestes dois estados, de forma a impedir o seu alastramento.

Os TCs foram orientados a solicitar das secretárias de saúde das unidades federadas as seguintes in-
formações, iniciativa que está em execução por diversos Tribunais de Contas:

1. O estoque atual de oxigênio é suficiente para atender a uma demanda urgente, se ocorrer algo 
semelhante ao Estado do Amazonas?

2. Considerando a alta de casos, há número suficiente de profissionais da saúde para atender à 
população?

3. Quais diligências estão sendo tomadas para evitar que aconteçam problemas semelhantes aos 
enfrentados no Amazonas?

4. Qual é a situação dos contratos com empresas que fornecem oxigênio para o Governo do 
Estado?

5. Considerando que o Governo Federal já estabeleceu o cronograma de imunização, consulta-
-se se o respectivo Estado possui quantidade suficiente de seringas.

Para acessar, tecle: https://irbcontas.org.br/irb-conhecimento .
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O sistema pode ser acessado por meio do 
Portal do Gestor do TCE-RN ao clicar no se-
guinte link: https://portalgestor.tce.rn.gov.br/. 
Também é possível acessar a área de Login do 
sistema mediante o Portal do TCE-RN (http://
www.tce.rn.gov.br/) seguindo os passos indica-
dos no manual.

A nova versão do sistema tem como objetivo 
a implantação de um novo modelo de coleta, 
custódia e análise de dados de forma a substi-
tuir o SIAI DP – Módulo Coleta. Além disso, 
a partir da competência de janeiro de 2021, o 
prazo para o envio das informações relativas 
à folha de pagamento e ao cadastro funcional 
dos servidores será alterado, devendo ser rea-
lizado até o quinto dia do mês subsequente ao 
de referência. 

MANUAL PARA USUÁRIOS 
DO SISTEMA SIAI-DP
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PRIORIDADES DA GESTÃO
O presidente do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RN), conselheiro Paulo Roberto Alves, 
realizou, no dia 13 de janeiro, a primeira reu-
nião administrativa com a equipe técnica de-
signada para o biênio 2021-2022. No encontro, 
promovido em formato telepresencial, ele apre-
sentou os principais objetivos estratégicos para 
a gestão e destacou a importância do planeja-
mento para a consolidação das ações.

“É notório o avanço do Tribunal de Contas 
nos últimos anos. O nosso objetivo é continuar 
avançando. Para isso, digo que é de extrema im-
portância a ferramenta do planejamento estra-
tégico”, disse o presidente, lembrando que foi o 
responsável pela implantação do Planejamento 
Estratégico no TCE durante a sua segunda ges-
tão na Presidência, no biênio 2013-2014.

METAS

Os objetivos estratégicos escolhidos para a ges-
tão se baseiam em três frentes: aprimorar o de-
sempenho profissional e gerencial; fortalecer o 
processo de accountability e a responsabiliza-
ção da gestão pública; e atuar de forma conco-
mitante e seletiva. O Plano de Diretrizes Anual, 
com todos os indicadores e iniciativas para o 
biênio, foi publicado no Diário Eletrônico do 
Tribunal.

Paulo Roberto deu boas vindas à equipe e falou 
do que espera para a gestão: “Quando eu falo 
em avanço, quero dizer que devemos buscar 
todas as ferramentas disponíveis para tornar o 
TCE cada vez mais eficiente”, afirmou, desta-
cando o papel da tecnologia da informação no 
processo. “Nesse tempo de pandemia, tem sido 
o porto seguro do TCE”.

A reunião contou com a participação de se-
cretários, diretores, coordenadores e asses-
sores, além do conselheiro Gilberto Jales. 
Os novos secretários, Cleber James Teixeira 
Cadó (Administração Geral) e Jailson Tavares 
Pereira (Controle Externo), apresentaram as 
equipes e prestaram conta da transição de man-
dato, processo que transcorreu de forma eficaz 
e sem contratempos.

Ao final da reunião, o coordenador de 
Planejamento e Gestão, Gláucio Torquato, fez 
uma breve apresentação do Plano de Diretrizes 
e objetivos para o biênio e reforçou a fala do 
presidente sobre a importância de cumprir as 
ações de acordo com os indicadores apresenta-
dos no documento.

Reunião foi realizada em formato telepresencial com a presença de conselheiros, diretores e coordenadores dos setores
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GESTÃO

O conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves foi 
empossado pela terceira vez no cargo de presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado. O vi-
ce-presidente será o conselheiro Renato Dias. 
A posse aconteceu em formato virtual. A sole-
nidade seguiu os ritos previstos para a ocasião 
como exibição do Hino Nacional, transmissão 
e assunção do cargo e os tradicionais discur-
sos de posse, além do descerramento do quadro 
do presidente que encerra a gestão, conselheiro 
Poti Júnior.
 Na mesma ocasião foram empossados os mem-
bros das duas Câmaras de Contas, e seus res-
pectivos presidentes, além do diretor da Escola 
de Contas, o Corregedor e o Ouvidor de Contas. 
Para a Corregedoria, tomou posse o conselhei-
ro Poti Júnior. O diretor da Escola de Contas 
será Carlos Thompson Costa Fernandes e a 
Ouvidoria dirigida pelo conselheiro Tarcísio 
Costa. Houve também a posse dos conselheiros 
substitutos nas Câmaras: Marco Montenegro na 
Primeira Câmara; Antônio Ed Souza Santana e 
Ana Paula Gomes na Segunda.
No discurso de posse, o conselheiro presiden-
te Paulo Roberto lembrou que, ao longo dos 
mais de vinte anos atuando no TCE, viu muitas 
mudanças acontecerem.  “O tempo e as pesso-
as fizeram do TCE uma instituição diga e res-
peitada no Rio Grande do Norte. Tenho muito 
orgulho desta trajetória”, destacou, prestan-
do uma homenagem ao conselheiro Alcimar 
Torquato de Almeida, do qual foi vice-presi-
dente e que nos deixou há poucos dias. “A ex-
periência de gestões anteriores servem de guia 
para novos desafios”, ensinou, acentuando que 
nas gestões anteriores em que presidiu a Corte 
de Contas, deixou marcas importantes, como a 
implantação do planejamento estratégico, a ou-
vidoria, o setor de recursos humanos, o sistema 
de auditoria operacional, a otimização das fer-
ramentas de fiscalização e o estimulo ao con-
trole social, entre outras ações.
Agora, enfatizou, a ação preventiva é o que 
norteia o trabalho do TCE. “É preciso estar vi-
gilante em relação aos gastos do erário. Uma 
ação rápida para impedir o desperdício do re-
curso público”, disse, destacando a importân-
cia da fiscalização concomitante, dando como 
exemplo o que aconteceu no contexto da pan-
demia do coronavírus, em que o Tribunal mon-
tou uma estrutura tecnológica que possibilitou 
a atuação do controle externo de forma que o 
trabalho de fiscalização não fosse prejudica-
do. “Nosso grande desafio é continuar cres-
cendo, sem sobretudo desequilibrar as finanças 
do Estado”, relatou, lembrando que o TCE re-
presenta apenas 0,7% do orçamento anual do 

EXPERIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO 
DOS NOVOS DESAFIOS

SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO-GERAL
Cleber James Teixeira Cadó

SECRETÁRIO DE
CONTROLE EXTERNO
Jailson Tavares Pereira

CONSULTOR GERAL
Gudson Barbalho do Nascimento Leão

CHEFE DE GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA

Marco de Almeida Emerenciano

DIRETORI A DE EXPEDIENTE
Michele Gomes de Araújo Tinoco

SECRETARIA DAS SESSÕES
TRIBUNAL PLENO

Teresa Cristina Rocha do Nascimento

PRIMEIRA CÂMARA
Luciana Coutinho de Andrade Oliveira

SEGUNDA CÂMARA
Maria Madalena Meireles Ararum

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ricardo Henrique de S. Câmara

DIRETORIA DE ATOS DE PESSOAL
Sheyla Yusk Cunha N. dos S. C. da Rocha

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES
Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL – DAM

Cleyton Marcelo Medeiros Barbosa

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA – DAD

Evandro Alexandre Raquel

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – DAI

Adriana Cavalcanti Barreto de Paiva

INSPETORIA DE
CONTROLE EXTERNO
José Monteiro Coelho Filho

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO EXTERNO – COPCEX

Márcio Roberto Loiola Machado

COORDENADORIA DE 
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS P/ O 

CONTROLE EXTERNO – CIEX
Ilueny Constâncio Chaves dos Santos

COORDENADORIA DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS PARA O 

CONTROLE EXTERNO – COEN
José Luiz Moreira Rebouças

DIRETORIA DE INFORMÁTICA
Vinicius José Miranda T. de Brito Filho

DIRETORIA DE DESPESA COM 
PESSOAL - DDP

Teresa Cristina Dias Diogenes

CORREGEDORIA 
Priscilla Isabelle Magalhaes Montenegro 

Cavalcanti Rocha

OUVIDORIA
Luzenildo Morais da Silva

ESCOLA DE CONTAS
Marise Magaly Quiroz Rocha

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO
César Gláucio Torquato Reginaldo

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Viktor Vidal

ASSESSORIA DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS DA PRESIDÊNCIA

Breno Minora de Almeida

SETOR DE SAÚDE E BEM ESTAR
Adice Assi Meira Lima de Medeiros

NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE
Marilia do Socorro Cunha Lima

ASSESSOR DE SEGURANÇA
Tasso Arcanjo de Carvalho

COMPOSIÇÃO DA NOVA EQUIPE
PARA A GESTÃO 2021/2022

Estado e 0,62%  do limite de despesa com pes-
soal, os menores percentuais se comparados 
com os tribunais de contas de todo o Pais. “Em 
apenas cinco grandes processos que atuamos, 

houve uma economia real de R$ 480 milhões, 
considerando o orçamento do TCE, só neste 
caso, em cada R$ 1 real investido, houve R$ 5 
reais de retorno”, disse.
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AVANÇO

A Tecnologia da Informação tem sido uma alia-
da na fiscalização dos recursos públicos duran-
te a pandemia do coronavírus. No âmbito do 
Tribunal de Contas do Estado, o investimen-
to em tecnologia possibilitou a continuidade 
da atividade de controle externo, mesmo com 
as limitações impostas pelo isolamento social. 
Com este discurso, o presidente do TCE-RN, 
conselheiro Paulo Roberto Alves, ressaltou a 
importância do tema durante a aula inaugural 
da terceira turma de Residência em Tecnologia 
da Informação, que é fruto de parceria entre a 
UFRN e a Corte de Contas.

A solenidade foi realizada em ambiente virtual, 
como medida de prevenção à Covid-19, com a 
participação de diretores, professores e alunos 
do Instituto Metrópole Digital. A Residência 
em TI é uma pós-graduação lato sensu do IMD 
que agrega prática e teoria, numa simbiose que 
tem como objetivo encontrar soluções tecnoló-
gicas para as diversas demandas do órgão par-
ceiro, no caso o Tribunal de Contas do Estado.

A parceria entre o Metrópole Digital e o TCE 
tem alcançado resultados positivos, como foi 
acentuado pelo presidente. Ele lembrou inicia-
tivas como a realização de sessões virtuais e 

estratégias de teletrabalho, além do desenvol-
vimento do Sistema Legis, ferramenta espe-
cializada na coleta e divulgação de legislações 
correlatas ao TCE. Desenvolvido por residen-
tes, em 2018, foi elaborado com o objetivo de 
proporcionar economia de tempo para que o 
TCE aprove os pedidos de benefícios relaciona-
dos à previdência tanto do Governo do Estado 
como dos municípios do Rio Grande do Norte. 
A partir de 2019, o sistema passou a funcionar 
em uma nova arquitetura, além de ampliar sua 
abrangência ao contemplar mais órgãos em sua 
base de dados.

Representando o diretor do IMD na solenidade, 
professor Ivonildo Rêgo, o diretor de Projetos 
do IMD, professor Jair Leite, destacou a im-
portância de parcerias como esta, que vêm se 
configurando como uma história de sucesso, 
trazendo muitos benefícios para a sociedade. 
Além do TCE, o modelo tem sido aplicado em 
órgãos como a Justiça Federal, o TRE, Nuplam 
e LAIS (estes últimos ligados  ao setor de me-
dicamento e Laboratório de Saúde, respectiva-
mente) e agora passa também a ser replicado 
na Universidade da Bahia. “Queremos criar um 
polo de TI no Rio Grande do Norte”, disse.

A terceira turma terá 15 alunos, sendo 14 va-
gas destinadas a residentes e uma para servido-
res do TCE. O curso dura 18 meses - a última 
turma formou 12 residentes e oito servidores 
do Tribunal de Contas. A parceria foi lançada 
em outubro de 2017. O programa de Residência 
em TI, além da formação e aperfeiçoamento 
profissional, tem como resultado o desenvol-
vimento de sistemas de inovação ttecnológica 
para contribuir com a celeridade e qualificação 
do controle externo exercido pelo TCE, além 
de promover avanços em áreas consideradas 
estratégicas.

O TCE tem um histórico de parceria com a 
UFRN na formação pedagógica. Em janeiro de 
2014, durante a segunda gestão do conselheiro 
Paulo Roberto na Presidência, foi celebrada a 
formatura de 51 alunos – dos quais 31 servido-
res do quadro do Tribunal de Contas do Estado 
- no curso de Graduação Tecnológica em 
Gestão Pública, também fruto de parceria com 
a Universidade Federal. Por meio da Escola de 
Contas, o curso foi iniciado em 29 de abril de 
2011 e teve duração de dois anos e meio, repre-
sentando na época um investimento de R$ 379 
mil na formação de servidores de nível médio.

INICIADA TERCEIRA TURMA DE RESIDÊNCIA 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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LANÇAMENTO

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) ini-
ciou a operação de um novo sistema que vai reu-
nir informações relativas ao cadastro e acom-
panhamento de obras e serviços de engenharia 
contratados pelo setor público no Rio Grande do 
Norte. Trata-se do SIAI-Obras (Sistema Integrado 
de Auditoria Informatizada na área de Obras e 
Serviços de Engenharia), ferramenta eletrônica 
que permite aos gestores o envio periódico desses 
dados ao TCE.

O sistema foi desenvolvido em cumprimento à 
Resolução nº 025/2020 – TCE, cujo projeto pre-
vê um painel que disponibilizará ao público todas 
as informações cadastradas. Permitirá o acompa-
nhamento das obras que, depois de cadastrada, de-
verão ter as informações de andamento prestadas 

mensalmente até o dia 10 do mês subsequente ao 
evento ou situação verificada.

Em levantamento realizado no ano de 2019, o TCE 
detectou 336 obras paralisadas no Estado, no va-
lor contratado de cerca de R$ 1 bilhão, dos quais 
o poder público já havia desembolsado aproxima-
damente R$ 483 milhões. O novo SIAI-Obras vai 
auxiliar os gestores a controlar melhor as contra-
tações e evitar prejuízos ao erário.

CADASTRO

Os gestores agora devem realizar o cadastramento 
da obra ou serviço de engenharia no SIAI–Obras 
no prazo de até 10 dias a contar da data da publica-
ção do contrato firmado ou por outro instrumento 
equivalente. Com isso, o gestor, além de cumprir 

com a obrigação de prestar as informações dessa 
despesa, terá à disposição uma ferramenta de con-
trole e gerenciamento das obras e serviços de en-
genharia a seu cargo.

O acesso ao SIAI Obras para envio das infor-
mações pelos jurisdicionados deve se dar por 
meio do Portal do Gestor no item de menu “SIAI 
Obras”. A resolução nº 025/2020 – TCE encon-
tra-se disponível em http://www.tce.rn.gov.br/
as/Legislacao_site/download/resolucoes_tce_
rn/3_000025_2020_CGP.pdf.

Para esclarecimentos de dúvidas, os usuários 
poderão entrar em contato com a Central de 
Atendimento ao Jurisdicionado - CAJ, por meio 
do telefone (84) 3642-7275 ou do e-mail caj@tce.
rn.gov.br.

SISTEMA PARA CADASTRO 
E ACOMPANHAMENTO 
DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ENGENHARIA
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EDUCAÇÃO

A Escola de Contas Severino Lopes de 
Oliveira, realizou do dia 24 de fevereiro, em 
parceria com a Secretaria de Controle Externo 
do TCE, o webinário “Caminhos para uma 
Gestão Pública Socialmente Responsável”. A 
capacitação teve como objetivo disponibilizar 
aos gestores, em período de início de manda-
to, informações básicas para uma gestão pú-
blica eficiente e eficaz, apresentando a legis-
lação pertinente e as exigências estabelecidas 
pelo TCE para uma correta administração. O 
webinário teve 649 inscritos e mais de 1,4 mil 
visualizações.

O evento, realizado com apoio da Federação dos 
Municípios do RN (FEMURN) e da Federação 
das Câmaras de Vereadores (FECAM/RN), 
foi aberto pelo presidente do TCE, conselhei-
ro Paulo Roberto Alves, que destacou a impor-
tância do planejamento para uma boa e correta 
gestão. ”A falta de conhecimento técnico mui-
tas vezes leva ao erro. É preciso conhecer os 
referenciais legislativos básicos e saber utili-
zar as ferramentas eletrônicas utilizadas pelo 
Tribunal de Contas. A responsabilidade da 
gestão fiscal implica em planejamento e acom-
panhamento, além da prevenção de riscos”, 
enfatizou. O diretor da Escola de Contas, con-
selheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, 
lembrou que a sociedade está cada vez mais 

exigente, exigindo qualidade e transparência 
no serviço público, o que implica em conheci-
mento com foco na administração pública.

Os representantes da Femurn e da Fecam, res-
pectivamente Carlos Eduardo Artiolli e José 
Anchieta, destacaram a importância da capa-
citação que colabora com o aperfeiçoamento 
da gestão pública, o que é uma meta de todos 
os atores envolvidos no processo da adminis-
tração pública, sobretudo levando em consi-
deração a crise vivenciada pelos municípios.  
“Capacitação é ferramenta essencial para uma 
boa gestão”, disseram. Os trabalhos foram in-
termediados pelo secretário de controle exter-
no do TCE, Jailson Tavares que, logo no início, 
lembrou: “Todo ato de um gestor público é nor-
teado por uma lei, portaria ou resolução”.

Durante mais de três horas, os participantes re-
ceberam informações específicas sobre cada 
pasta da gestão pública, tendo como base o 
referencial legislativo e as ferramentas eletrô-
nicas disponibilizadas pelo TCE pertinentes a 
algumas destas pastas; além de adquirirem co-
nhecimento da necessidade de conformidade 
entre os resultados da gestão e os objetivos e 
metas traçados no momento do planejamento 
inicial, bem como em atenção à transparência 
exigida em relação o uso de recursos públicos.

CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM 
INÍCIO DE MANDATO 

A programação foi iniciada com o secretário 
de Controle Externo, Jailson Tavares, que falou 
sobre os caminhos de relacionamento dos juris-
dicionados com o TCE. Em seguida, foram ini-
ciadas as palestras técnicas, abordando temas 
como: Credenciamento de Usuários e Portal 
do Gestor, Relatório de Transição (Comissão 
Especial), Contas Anuais de Governo, Contas 
Anuais de Gestão, SIAI Fiscal, Legis, SIAI 
Obras, SIAI DP e SIAI Quadro.  No final, foi 
aberto debate para tirar dúvidas em torno de 
questões dos conteúdos abordados.
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MPC

O Ministério Público de Contas contabili-
za resultados positivos, no mês de janeiro de 
2021, da prática de restabelecimento finan-
ceiro estabelecida com o Projeto #HashTAG 
Sustentabilidade, iniciativa da procuradora 
Luciana Campos.

Os prefeitos reeleitos dos municípios de Lagoa 
Nova e Areia Branca, em reuniões de acom-
panhamento (dias 20 e 22) realizadas pela 
Procuradora do MPC, Luciana Campos, comu-
nicaram que atingiram a meta de redução do 
gasto de pessoal em relação a receita corren-
te líquida para abaixo de 48,6%, o que gerou 
a liberação da capacidade de investimentos no 
municípios.

Gestores e Ministério Público de Contas come-
moraram os resultados alcançados. De acordo 
com os depoimentos dos prefeitos, foram ex-
pressivos os investimentos na educação, em 
que todas as escolas foram reformadas e estru-
turas renovadas. 

“O sucesso do projeto reflete-se em ganhos 
para o cidadão. Ficamos felizes em poder con-
tribuir com ações de controle preventivo para 
otimização das receitas públicas e para investi-
mentos na educação e saúde”, disse a procura-
dora Luciana Campos, acrescentando: “O mu-
nicípio de Lagoa Nova aceitou o difícil desafio 
de elevar os índices do Ideb e iniciar uma cul-
tura de permanente reavaliação de seus resulta-
dos. Festejamos juntamente com o munícipes e 
gestores esse sucesso, em projeto ousado, mas 
evidentemente necessários.”

A inédita cláusula do TAG (Termo de 
Ajustamento de Gestão) do compromisso de 
aumento da nota do IDEB também foi alcança-
da e instituídos planos de monitoramento per-
manente desse índice. O esforço permitiu que 
o enfrentamento da Covid-19 não restasse pre-
judicado pelo o que foi possível ser referência 
quanto ao índice Previne Brasil.

Nos Municípios de Ipueira e Jaçanã também 
houve recuperação do equilíbrio das contas pú-
blicas, os quais foram liberados, em dezembro, 
pelo alcance de resultados quanto a redução do 
percentual de despesa com pessoal.

Os trabalhos no âmbito do projeto #HashTAG 
Sustentabilidade estão sendo retomados em 
que serão avaliados os Municípios de Currais 
Novos (em processo avançado de negociações), 
Caicó e Mossoró.

AJUSTAMENTO FINANCEIRO
EM MUNICÍPIOS

Ministério Público de Contas comemora resultados do projeto #HashTAG Sustentabilidade
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MEMÓRIA

O Tribunal de Contas perdeu dois dos seus conse-
lheiros aposentados. Alcimar Torquato e Haroldo 
Bezerra faleceram, em novembro do ano passa-
do e janeiro deste ano, respectivamente. Por con-
ta disso, o Pleno do TCE aprovou votos de pesar 
e relembrou a passagem dos dois pela Corte de 
Contas.

Alcimar Torquato

O voto de pesar em virtude do falecimento de 
Alcimar Torquato, de 79 anos, ocorrida no dia 
11 de novembro, ficou sob a responsabilidade da 
conselheira Adélia Sales, com quem Torquato ti-
nha estreita relação de amizade. Ela chegou a se 
emocionar durante a leitura da homenagem. Na 
ocasião, os demais conselheiros consignaram o 
voto e manifestaram sentimento de pesar indi-
vidualmente. O procurador-geral do Ministério 
Público de Contas, Thiago Guterres, rendeu ho-
menagem ao conselheiro aposentado e prestou so-
lidariedade em nome do MPC.

O conselheiro Carlos Thompson, também emo-
cionado, prestou suas condolências e lembrou 
das homenagens recentes rendidas a Alcimar 
Torquato pela gestão do presidente Poti Júnior: a 
presença entre os homenageados pela última edi-
ção da Revista do TCE e a iniciativa de denomi-
nar o Auditório Alcimar Torquato. Gilberto Jales 
transmitiu condolências de Tribunais e conselhei-
ros de outros estados. 

Segue, na íntegra, o voto de pesar feito pela con-
selheira Adélia Sales:

“No início da noite de ontem recebemos a lamen-
tável notícia do falecimento do nosso querido 
Conselheiro Alcimar Torquato.

Formado em medicina, com especialização em 
psiquiatria, Alcimar iniciou sua vida profissional 
no oeste potiguar, se credenciando a partir dai, 
como reconhecimento do seu peculiar humanis-
mo, ao exercício de dois mandatos de deputado es-
tadual, inclusive sendo presidente da Assembleia 
Legislativa do nosso Estado e, nessa condição, 
chegando a assumir a chefia de governo.

Nomeado Conselheiro deste Tribunal, aqui foi 
cinco vezes presidente, atuou e presidiu as duas 

câmaras, além de exercer as funções de vice-pre-
sidente, corregedor, ouvidor e diretor da Escola 
de Contas Severino Lopes, pautando sua atuação 
com senso de justiça e honestidade.

Lembro bem da prestigiada sessão destinada à sua 
despedida, Plenário lotado e com presença maci-
ça e voluntária dos servidores da Casa, ele mes-
mo resumiu, de forma emocionada, o tempo que 
esteve no exercício do cargo: “Aqui fiz amigos. 
Cumpri o que prometi no primeiro dia nesta casa. 
O que realizei foi pensando no próximo”.

Essa frase por ele mesmo pronunciada, na manhã 
derradeira de sua atuação de Conselheiro deste 
Tribunal de Contas, resume a essência de Alcimar 
Torquato: amizade, solidariedade, sensibilidade 
humana, carisma pessoal, espírito público e, so-
bretudo, vontade de servir ao próximo.

Com ele tive relação fraternal de amizade, que a 
convivência diária solidificou, e dele sempre ouvi 
palavras acolhedoras e carregadas de sentimento. 
Aliás, todos que tiveram o privilégio de conhecê-
-lo certamente terão testemunho de sua genero-
sidade e sua inequívoca vontade de fazer o bem.

Hoje, logo ao chegar no prédio do nosso Tribunal, 
passei pelo auditório e lá fiz uma oração, olhando 

para a homenagem que a ele fizemos, por feliz su-
gestão do Conselheiro Tarcísio Costa, e por todos 
acolhida, ao nominar aquela sala de “Auditório 
Alcimar Torquato de Almeida.”

Nada mais justo. Alcimar lembra compartilha-
mento e convivência, e o auditório é local bem 
adequado para reverenciarmos sua memória, lem-
brando que, sendo passageira, o que importa na 
vida são os gestos.

Nesse momento de tristeza e luto, deixo, em 
meu nome e também dos meus colegas conse-
lheiros, abraço sincero de solidariedade à Dra. 
Neide Torquato, por meio de quem enviamos 
nossos sentimentos a toda família do nosso que-
rido Alcimar, rogando a Deus que lhes concedam 
resignação, força e conforto para enfrentar essa 
imensa e dolorosa perda.”

Haroldo Bezerra

Pouco mais de dois meses depois, o Pleno do TCE 
manifestou profundo pesar pelo falecimento do 
conselheiro aposentado Haroldo de Sá Bezerra, 
ocorrida no dia 17 de janeiro, aos 84 anos.

Haroldo Bezerra ocupou o cargo de conselheiro 
por 19 anos, de 1987, ano em que foi nomeado 
pelo então governador Radir Pereira, até março 
de 2006, quando se aposentou. Presidiu o TCE no 
biênio 1993-1994.

Formou-se agrônomo pela Escola de Agronomia de 
Recife e no curso de Economia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Teve larga ex-
periência no serviço público, exercendo os car-
gos de diretor do Banco de Desenvolvimento do 
RN – BDRN, em 1971; Bandern, de 1972 a 1974; 
presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Agropecuário do RN – CIDA, de 1974 a 1978. 
Também foi Secretário Estadual da Agricultura e 
Secretário Estadual da Fazenda.

Foi um dos sete conselheiros aposentados home-
nageados pela edição no ano de 2019 da Revista 
do TCE. Deixou  viúva a artista plástica Selma 
Meira Sá Bezerra, três filhos e cinco netos.

HOMENAGENS PÓSTUMAS

Conselheiro aposentado Alcimar Torquato, história de vida ligada ao TCE

Haroldo Bezerra, larga experiência a serviço do controle externo
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MOSSORÓ

Com obras paralisadas desde julho de 2019, 
a assinatura de um Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) busca viabilizar a conclusão 
da obra do Hospital da Mulher Parteira em 
Mossoró. Firmado entre o Ministério Público de 
Contas e o Governo do Estado, no final do ano 
passado, a conclusão do serviço será feito com 
recursos do projeto Governo Cidadão.

O acordo foi assinado em conjunto pelo 
Procurador Geral do Ministério Público 
de Contas, Thiago Martins Guterres, pela 
Governadora do Estado, Maria de Fátima 
Bezerra, pelo procurador do Estado Marcos 
Antônio Pinto da Silva, pelo então Secretário 
Extraordinário para a Gestão de Projetos e 
Metas de Governo e Relações Institucionais, 

Fernando Mineiro, e pelo Secretário Adjunto do 
Planejamento e das Finanças, Pedro Lima, 

Pelo TAG, os representantes do Governo do 
Estado poderiam celebrar Termo Aditivo ao 
Contrato 199/2017 junto à empresa contratada 
CG Construções Ltda, objetivando a prorroga-
ção de vigência contratual por mais 20 meses 
a contar de 28 de fevereiro de 2021 e o reiní-
cio, por mais 14 meses, do prazo de execução 
da obra do Hospital da Mulher Parteira Maria 
Correia, a partir da data da ordem de retomada 
efetiva dos trabalhos de engenharia, tudo de for-
ma associada à reformulação quantitativa e qua-
litativa do objeto pactuado.

Menos de 30% do objeto contratado pôde ser 
finalizado e a obra se encontrava totalmente pa-
radas desde o dia 24 de julho de 2019. Dentre 
os inúmeros problemas, foram constatados ví-
cios nos projetos que impediam o andamento da 
obra, em especial os projetos de climatização e 
drenagem.

O investimento foi financiado pelo Banco 
Mundial por meio do Acordo de Empréstimo no 
8276-BR-BIRD. Sem a prorrogação do contra-
to, o Estado poderia perder o auxílio financeiro 
viabilizado pela entidade internacional e haveria 
o risco de a obra ficar paralisada por tempo in-
determinado tendo em vista a crise fiscal enfren-
tada pelo Estado do Rio Grande do Norte.

GARANTIDA A RETOMADA DAS OBRAS 
DO HOSPITAL DA MULHER PARTEIRA
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Obras inacabadas do hospital da mulher

Construção paralisada desde 2019
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