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Curtas

DEFRONTE

MULHER

ao azul do mar

Como já é tradição, a Astcern
comemorou em grande estilo
o dia dedicado às mulheres,
dia 7, no hall do TCE. A programação constou de aula de
ginástica laboral, massagem e
vários exames pela Unimed.
Para completar, sorteio de brindes em meio a um delicioso
café da manhã.

LANÇAMENTO
Mais uma versão da Revista do TCE está
sendo distribuída, destacando apresentações
e artigos do 24º Congresso dos Tribunais
de Contas do Brasil, que marcou o cinqüentenário de criação da Corte de Contas Potiguar. A Revista traz ainda artigos técnicos e
apresenta na capa e em diversas páginas internas a Igreja Santo Antônio, mais conhecida como Igreja do Galo, uma das obras
mais importantes de Natal, datada de 1776,
construída em estilo barroco.
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relevantes serviços prestados pelos homenageados ao Estado e ao povo do Rio Grande do Norte.

jurista Múcio Nobre, o empresário Pedro
Alcântara Rego Lima e o presidente da ATRICON, Victor José Faccioni. A cerimônia de
entrega será agendada posteriormente.

Na versão 2008 serão condecorados os
norte-rio-grandenses: diretor-geral do Senado Federal, economista, Agaciel da Silva
Maia; arcebispo metropolitano de Natal, Heitor de Araújo Sales; ex-deputado federal
João Faustino Ferreira Neto; ex-secretário de
Estado, José Bezerra Marinho; reitor da
UFRN, José Ivonildo do Rego, além de do

ASSEMBLÉIA
A Associação dos Servidores do TCE realiza, no próximo dia 14 de março, ás 11h, no
auditório do TCE, uma Assembléia Geral Extraordinária com os servidores efetivos. Em
pauta a "Avaliação de Mérito", que consta
do Plano de Cargos e Salários.

CONTROLE

MÉRITO

Pelo quinto ano consecutivo o Tribunal
de Contas de Santa Catarina lança a publicação "Para onde vai o seu dinheiro",
com a versão simplificada do parecer
prévio relativo às contas do governo
exercício 2006 daquele Estado. Em linguagem simples e bem ilustrada, é um
exemplo a ser seguido, tornando acessível o conhecimento sobre os gastos
públicos, contribuindo com um controle social mais efetivo.

O presidente do TCE, Paulo Roberto Chaves
Alves, anunciou na sessão plenária do dia
11/03, os nomes das autoridades escolhidas
para ser agraciadas, este ano, com a Medalha do Mérito Governador Dinarte Mariz. A escolha foi decidida depois de ouvido os conselheiros da casa, com a chancela do conselheiro Tarcísio Costa. A comenda é concedida anualmente em reconhecimento aos

Nem adianta querer ficar chateado,
estressado com o acúmulo de trabalho
ou com as pendengas familiares que a
gente teima em carregar para tudo que
é lugar. Basta olhar pela janela e se defrontar com o imenso azul do mar encontrando-se com um céu enfeitado de
nuvens e se acalmar. É um grande privilégio trabalhar num lugar assim.
É triste observar que muitas pessoas
não páram um instante sequer para apreciar a beleza á sua frente, na verdade
estão tão acostumadas com a paisagem
no seu cotidiano que não conseguem
perceber a magia do cenário, a dimensão e a riqueza do presente que nos é oferecido gratuitamente todo santo dia.
Como não se encantar em ver o
rítmo das marés, a praia cheia tomando a Fortaleza dos Reis Magos e alguns
banhistas, felizardos que têm a oportunidade de caminhar ou tomar banho
em pleno dia útil - de vez em quando
dá uma pontinha de inveja. E de vez
em quando a gente desce, tira o sapato
e a meia e pisa na areia molhada da
praia do Forte - pequenos pecados não
fazem mal a ninguém.
E quando à noite vai chegando e a
lua vai surgindo imensa na nossa vidraça, mais uma vez o coração pulsa forte
e a alegria invade o nosso ser, sem maiores justificativas, apenas o prazer de estar
vivendo este momento, tão belo e tão
único - apesar de se repetir todo dia,
para quem quer ver.
Assim, os dias vão passando, com
as marés secando e enchendo e as luzes
acesas no céu, na ponte, na zona norte,
na vida da gente. Pare um instante, um
segundo só e deixe o azul do mar e do
céu entrar dentro de você, para sempre.
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Conselheiros de
todo País visitam
o presidente do
Congresso
Nacional

Conselheiros do TCE desaprovam contas de ex-prefeitos

Prefeitos terão que restituir recursos
O Tribunal de Contas do Estado
julgou o relatório de engenharia, das
obras de construção de uma unidade
escolar no município de Patu e de recuperação e reforma da Escola Estadual 20 de Setembro, no município de
Olho D´Água dos Borges, e da Escola
Estadual Antônio Carlos, no município
de Caraúbas. Os conselheiros votaram
pela irregularidade da matéria, devendo ser restituído à conta da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e
dos Desportos a importância paga indevidamente, no valor atualizado de
R$ 23.782,05, em co-responsabilidade
da empresa HASTE - Habitação e Serviços Técnicos LTDA, com os senhores Francisco das Chagas Faustino
Costa, Fernando Antônio Galvão Gondim, Mário Roberto S. da Câmara e
Lidiane Roselle da C. Silva, além da
aplicação de multa aos responsáveis
no valor individual de 10 por cento do
montante, em razão de danos provocados ao erário e pelo atraso na entre-

ga de uma das obras.
Outros processos julgados pelo TCE
determinam novas devoluções. É o caso
da Primeira Câmara do TCE que condenou o ex-presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta, Eneval Trindade, a restituir aos cofres municipais
um montante de R$ 66.176,49, correspondente à soma de três processos de
despesas solicitados e não entregues,
sendo respectivamente, R$ 8.362,60, R$
39.173,40, e R$ 18.640,49. O responsável ainda terá que pagar uma multa de
50 por cento sobre o referido débito.
Foram ainda desaprovadas as contas do ex-prefeito de Santa Maria, Pedro
Lopes de Moura, que deverá ressarcir
os cofres municipais da quantia de R$
19.224,93, devido a despesas não comprovadas nos balancetes do período de
maio a dezembro de 2000. O ex-prefeito
ainda terá que pagar uma multa de 50
por cento sobre o referido débito
Na sessão da Primeira Câmara de
Contas, realizada dia 21 de fevereiro, foi

desaprovada as contas do ex-prefeito de
Viçosa, Antônio Gomes de Amorim, do
período de setembro a dezembro de
2000. Ele terá que devolver aos cofres
do município o valor de R$ 1.100,00,
acrescido ainda de aplicação de multa
no valor de R$ 800,00.
Outro processo rejeitado foi o da
ex-Prefeita de Ceará-Mirim, Therezinha Jesus da Câmara, devido às despesas realizadas sem destinação específica, no período de janeiro a agosto de
1996. Ela deverá restituir ao erário a importância de R$ 8.613,95 e multa no
valor equivalente a 50% sobre o débito. As irregularidades identificadas vão
desde o lançamento a débitos referentes a juros, multas e taxas; a fracionamento de despesas, ausência de processos licitatórios, classificação indevida de despesas, serviços prestados sem
contrato, material adquirido sem destinação específica, recibo sem data, nota
fiscal não carbonada e ausência de empenho prévio.

Conselheiros dos Tribunais de
Contas de todo o País solicitaram
ao presidente do Congresso Nacional, senador Garibaldi Filho,
apoio aos projetos de interesse
dos TC´s em tramitação naquela
Casa. A audiência foi realizada no
dia 12 de fevereiro, dentro da programação da primeira reunião do
ano da Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil
- Atricon, realizada em Brasília. Em
torno de trinta conselheiros participaram do encontro, que consistiu em debates específicos e visitas a parlamentares.
A informação é do presidente do
TC/RN, Paulo Roberto Chaves Alves,
na ordem do dia da sessão plenária da terça-feira ,19. Ele e o conselheiro Getúlio Nóbrega participaram do encontro que discutiu temas
como a Emenda Constitucional que
estende a aposentadoria compulsória aos 75 anos, entre outras
questões. "O Governo está discutindo a possibilidade de aumentar o
tempo para a aposentadoria compulsória em todo o serviço público",
explicou Getúlio.
Durante o encontro da Atricon,
os dois conselheiros potiguares fizeram a prestação de contas do
24º Congresso dos Tribunais de
Contas, realizado em novembro de
2007 em Natal. "Mais uma vez recebemos vários elogios pela qualidade das palestras e mesas redondas realizadas", ressaltou o
Presidente, agradecendo a comissão organizadora e servidores que
se empenharam e, em pouco
tempo, conseguiram realizar um
encontro que teve um resultado
muito positivo.
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Gerentes par
aperfeiçoa
m um contexto de grandes mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e políticas que imperam na atualidade, é fundamental que a
gestão pública seja norteada pelos princípios da eficiência, eficácia
e efetividade. No âmbito do Governo, um órgão exerce a função institucional de controlar e fiscalizar as ações do Estado, dando respostas cada
vez mais qualificadas às demandas da sociedade: o Tribunal de Contas.
Para isso, é necessário ter uma força de trabalho qualificada, motivada e
comprometida com a missão institucional do TCE.
Nessa perspectiva é que foi decidida a realização do "Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Desenvolvimento Gerencial", realizado a partir
de um convênio com o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o TCE, através da Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira. "É um curso muito importante para o Tribunal de Contas. O pessoal da gerência nunca teve uma oportunidade como
esta", enfatizou o presidente do TCE, conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves,
lembrando que entre as suas prioridades encontram-se a qualificação profissional e a capacitação em gestão. "O TCE não é apenas um órgão fiscalizador e punitivo. Também temos a função preventiva, para isso precisamos
estar preparados", ressaltou.

E

O curso
está sob a
coordenação
do professor
Anderson Luiz
Rezende Mol

O presidente do TCE,
conselheiro Paulo Roberto fez
abertura do curso, que teve aula
inaugural proferida pelo juiz
Francisco Barros Dias

Março de 2008

TCE/RN em Pauta -

Jornal do Tribunal de Contas do Estado

5

rticipam de curso de
amento profissional
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

CRONOGRAMA

PROFESSORES

Competência Interpessoal
O papel do gestor público
Novas exigências gerenciais para atuação do estado

10
20
20

28 e 29 de março
04, 05, 11 e 12 de abril
18, 19, 25 e 26 de abril

Maria da Penha Machado Medeiros, Msc
Antônia da Silva Solino, Dra.
Maria Arlete Duarte de Araújo, Dra.

Fundamentos da Administração
Pública voltada para os cidadãos

20

02, 03,09 e 10 de maio

Antônio Sérgio Araújo Fernandes, Dr.

Psicologia Organizacional
Elementos de Direito Público
Contabilidade Pública
Auditoria para gerentes
Processo Administrativo
Informação e Decisão
Avaliando Desempenho Institucional
TOTAL CARGA HORÁRIA

20
30
20
20
20
20
20
220

16 17, 30 e 31 de maio
6, 7, 13, 14, 20,21 de junho
2 e 27 de junho; 04 e 05 de julho
11, 12,18 e 19 de julho
25 e 26 de julho; 01 e 02 de agosto
8, 9, 15 e 16 de agosto
22, 23, 29 e 30 de agosto

Fernando Lopes, Dr
Otacílio dos Santos Silveira Neto, Msc.
Edmilson Jovino de Oliveira, Ms.
Erivam Ferreira Borges, Ms.
Otacílio dos Santos Oliveira Neto, Msc.
Anderson Luiz Rezende Mol, Dr.
Antônio Sérgio Araújo Fernandes, Dr.

Aula inaugural

A professora
Maria Arlete
integra a base
de pesquisa
sobre Gestão e
Políticas
Públicas

Como forma de marcar mais esta realização, foi realizada no dia 26/03, no auditório do TCE, uma
aula inaugural proferida pelo juiz Francisco Baros Dias, enfocando o tema “ O controle externo e a
responsabilidade do seu gerenciamento”, abordando aspectos significativos da responsabilidade do
gestor e dos órgãos responsáveis pelo monitoramento dos gastos públicos. Na sexta, 28, foi ministrada a primeira disciplina: "Competência Interpessoal", a cargo da professora Maria da Penha Machado Medeiros. O curso será encerrado em agosto, pérfazendo uma carga horária de 220 horas/aula.
"Nosso esforço é no sentido de fazer uma interação. Temos uma base de pesquisa sobre Gestão e
Políticas Públicas, além de ser nosso objeto de estudo, também contribuímos no aperfeiçoamento dos
processos institucionais", explicou a professora Maria Arlete Duarte de Araújo, lembrando que há trinta
anos o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, através do Departamento de Ciências Administrativas, desenvolve estas parcerias. Ela e o coordenador do curso, professor Anderson Luiz Rezende Mói, estiveram no final de fevereiro em visita ao presidente Paulo Roberto Chaves Alves, ao secretário geral, Gustavo Dias e ao coordenador da Escola de Contas, Laércio Segundo de Oliveira, ultimando os detalhes
do convênio.

Eficiência e compromisso

Um dos diferenciais do curso é justamente o seu caráter interdisciplinar, relatou
professora Arlete, informando que as disciplinas não estão restritas à área de Administração, mas de Direito, Psicologia e outras. Trabalham na busca da reforma do Estado, buscando mais eficiência e compromisso com o cidadão. "Temos um nível de
qualificação muito bom. Já formamos mais de 300 mestres no Rio Grande do Norte.
O programa vai ser executado pelo que há de melhor em cada área específica", relatou. "Além da formação dos gestores, trabalhamos com a execução dos recursos e a
eficiência. Na maioria das vezes, os gestores desconhecem os processos. É preciso
que os casos sejam acompanhados com mais rigor", ressaltou o professor Anderson.
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Seminário capacita técnicos sobre o

SISTEMA INTEGRADO DE
AUDITORIA INFORMATIZADA
presidente do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Roberto
Chaves Alves, fez a abertura
do Seminário "SIAI 2008 - Sistema Integrado de Auditoria Informatizada",
na segunda-feira, 3, pela manhã no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves, na Cidade da Esperança. Promovido pela Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira, a capacitação foi repetida na terçafeira,4, e na sexta-feira, 7, de forma que
gestores ou representantes de todos os

O

municípios, além de técnicos do Estado
fossem capacitados em como utilizar
corretamente o SIAI que, a cada ano, é
aperfeiçoado.
O seminário deu ênfase às principais mudanças efetuadas no SIAI para
2008. Os encontros abriram a programação da Escola de Contas este ano
e constou da palestra "O SIAI 2008:
sua nova estrutura, com as alterações
introduzidas pela Resolução nº
012/2007-TCE/RN", ministrada pelo
inspetor de controle externo Francis-

co Nascimento de Sousa, pela manhã,
e " SIAI 2008 - Anexos da STN - Secretaria do Tesouro Nacional: a) demonstrativos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária; b) demonstrativos
do relatório de Gestão Fiscal", exposto por Jailson Tavares Pereira e "Relatório Resumido e Orientação sobre o
Fundeb", apresentado por João Fernandes do Nascimento.
"Originalmente concebido pelo TCE
a fim de propiciar a fiscalização de acordo com a Lei de Responsabilidade Fis-

cal, o SIAI passa todo ano por alterações, no sentido do seu aperfeiçoamento, inclusive introduzindo nele a orientação oriunda da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN", explicou o diretor geral
da Escola de Contas, professor Laércio
Segundo de Oliveira. O SIAI tem como
objetivos orientar os gestores públicos na
coleta de dados e na composição da prestação de contas devida ao Tribunal e
permite ao corpo técnico a análise da
prestação de contas apresentada. Tudo
é feito por meio eletrônico.
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Representantes dos municípios ficaram atentos às explicações de Nascimento

Terça, 4/3

Participaram do encontro servidores técnicos pertencentes à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores
dos seguintes municípios: Água Nova, Almino Afonso,
Antônio Martins, Barcelona, Bento Fernandes, Bodó, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Carnaúba dos
Dantas, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Doutor
Severiano, Encanto, Equador, Felipe Guerra, Fernando
Pedroza, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Galinhos,
Ipueira, Itajá, Itaú, Jandaíra, Janduís, Japi, Jardim de Angicos, João Dias, José da Penha, Jundiá, Lagoa d`Anta,
Lagoa de Pedras, lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes
Pintadas, Lucrecia, Major Sales, Martins, Messias Targino, Monte das Gameleiras, Olho-d`Água do Borges, Ouro
Branco, Paraná, Parau, Parazinho, Passagem, Pedra grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pilões, Portalegre, Porto
do mangue, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho
da cruz, Riacho de Santana, Riachuelo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Maria, Santana do Seridó, São
Bento do Norte, São Bento do Trairí, São Fernando, São
Francisco do Oeste, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Pedro, São Vicente, Senador Elói de Souza, Senador Georgino Avelino, Serra Caiada, Serra de São
Bento, Serra Negra do Norte, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Sítio Novo, Taboleiro Grande, Tenente Laurentino,
Tibau, Timbaúba dos Batistas, Triunfo Potiguar, Várzea,
Venha Ver, Viçosa e Vila Flor.

Segunda-feira, 3/3

Participaram servidores da prefeitura e da câmara de
vereadores de Acari, Afonso Bezerra, Alexandria, Alto

do Rodrigues, Angicos, Apodi, Areia Branca, Arês, Assu,
Baía Formosa, Baraúna, Boa Saúde, Bom Jesus, Brejinho,
Caicó, Canpo Grande, Campo Redondo, Canguaretama,
Caraúbas, Carnaubais, Ceará-Mirim, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Espírito Santo, Extremoz, Florânia,
Goianinha, Governador Dix-sept Rosado, Grossos, Guamaré, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Jaçanã, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Câmara, Jucurutu, Lagoa
Nova, Lajes, Luís Gomes, Macaíba, Macau, Marcelino
Vieira, Maxaranguape, Montanhas, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Passa e Fica, Patu, Pau dos Ferros, Pedro Velho,
Pendências, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, Santa
Cruz, Santana do Matos, Santo Antônio, São Gonçalo do
Amarante, São José do Mipibu, São José do Campestre,
São Miguel, São Miguel do Gostoso, São Paulo do Potengi, São Rafael, São Tomé, Serra do Mel, Severiano Melo,
Taipu, Tangará, Tenente Ananias, Tibau do Sul, Touros,
Umarizal, Upanema e Vera Cruz.

Sexta-feira, 7/3

O encontro foi realizado somente no período da manhã,
direcionado para servidores técnico-administrativos com atuação na área financeira e de controle interno , representantes dos órgãos e entidades dos Poderes Públicos Estaduais - Executivo, Legislativo e Judiciário compreendendo a administração direta e indireta, inclusive os fundos especiais e unidades administrativas, os quais, vinculados à respectiva Pasta de Governo, gozam de autonomia gerencial para receber e aplicar recursos públicos
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Meu eterno

amigo
Natal, 13 de janeiro de 2008

José Borges foi um dos ministros fundadores do TCE

ADEUS
a JOSÉ BORGES, um
dos fundadores do TCE
Plenário do TCE aprovou
em sessão plenária do dia
15 de janeiro voto de pesar
aos familiares do conselheiro aposentado José Borges Montenegro, falecido no último domingo. O voto foi apresentado pelo presidente, conselheiro Paulo Roberto
Chaves Alves, acompanhado do conselheiro Getúlio Nóbrega, e aprovado por unanimidade, com adesão do
Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas. Borges fez parte do colegiado dos sete ministros fundadores
do Tribunal de Contas do Estado,
após sua implantação em 12 de ja-

O

neiro de 1961, durante o governo Dinarte Mariz.
Na instituição, José Borges assumiu todos os cargos eletivos exercendo as funções de presidente de Câmaras, corregedor, vice-presidente por
várias vezes, até chegar à presidência. É de sua autoria a iniciativa que
denominou de "governador Dinarte
Mariz" o plenário da Corte de Contas. "Foi um conselheiro admirado
por todos que conviveram com ele
nesta Casa pela sensatez e convivência harmônica", ressaltou Getúlio Nóbrega. O conselheiro é pai do auditor Marco Antônio Montenegro.

Seria muito difícil expressar tudo que sinto neste
momento, pois tudo que vem de ti é presente de Deus.
Papai, você tem um significado grandioso e importante
em minha vida, não foi por acaso que Deus escolheu
justamente você para ser além de meu pai, meu melhor
amigo. Você que em todas as horas esteve presente em
minha vida e continuará porque sua presença espiritual
será força que me dará coragem para lembrar com gratidão e carinho de todos os seus ensinamentos e, principalmente, seu exemplo de vida, ficará como lição não
só para a mim, mas para todos que o conheceram,
homem leal, justo, amigo, bondoso, simples, enfim,
todos os adjetivos ainda são pequenos para o homem
que fostes, pelo exemplo que deixastes, que o tempo
jamais apagará.
Deus me deu o privilégio de ser seu filho e de ter
convivido de tão perto com você; segredos entre nós
nunca existiram, era uma conversa de grandes amigos,
momentos que jamais esquecerei.
Ontem, eu gritei; hoje, eu grito e, amanhã, eu gritarei
para o mundo escutar o quanto eu amo você, e nada
poderá apagar o amor que te dediquei e a felicidade que
vivi ao teu lado.
Papai, agora quero agradecer pelo pai que fostes,
pelo amigo que fostes, pelo filho que fostes, pelo marido
que fostes, pelo sogro que fostes, pelo avô que fostes,
pelo bisavó que foste. A emoção toma conta do meu ser
e encerro dizendo:
Obrigado, obrigado por tudo,
Meu pai, meu herói, meu
eterno amigo.
Com muito amor do seu filho,
Marco Antronio de
M. R. Montenegro.

