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 O pre si den te do Tri bu nal de Con tas 
do Es ta do, con se lhei ro Paulo Ro ber to 
Cha ves Alves, re ce beu a vi si ta do pre si-
den te da As so cia ção Bra si lei ra das Es co-
las do Le gis la ti vo e chefe de Ga bi ne te da 
pre si dên cia do Se na do Fe de ral, Flo rian 
Au gus to Ma dru ga. Os dois con ver sa ram 
de mo ra da men te sobre a or ga ni za ção do 

XII En con tro da ABEL, que vai reu nir em 
Natal, de 23 a 25 de no vem bro, re pre sen-
tan tes de es co las do Le gis la ti vo de 26 
As sem bléias Le gis la ti vas, do Dis tri to Fe-
de ral, do Tri bu nal de Con tas da União, 
dos Tri bu nais de Con tas Es ta duais e, 
ainda, es co las le gis la ti vas de Câ ma ras 
Mu ni ci pais as so cia das à ABEL. A reu nião 

con tou com a pre sen ça dos di re to res da 
Es co la de Con tas Se ve ri no Lopes de Oli-
vei ra, do TCE, pro fes sor Laér cio Se gun do 
de Oli vei ra e do di re tor da Es co la do Le-
gis la ti vo da Câ ma ra Mu ni ci pal de Natal, 
Gio va ni Car va lho que são par cei ros do 
even to em Natal, cuja aber tu ra acon te ce-
rá na sede do pró prio TCE/RN.

Escolas de Contas do Legislativo e dos TCs farão encontro  nacional em Natal 

Avanços tecnológicos
Em fase de implementação, o portal do TCE ganha um novo 

visual e uma infra-estrutura tecnológica que trará benefícios não só 
para a clientela interna, como também à comunidade externa que 
poderá ter informações, certidões e consultas em tempo real.  Tudo é 
novidade, mas se depender dos esforços da diretoria de informática, 
em pouco tempo, todos os servidores estarão utilizando as novas 
tecnologias sem atropelos.  Para isso, foi programada uma série de 
reuniões para apresentação e demonstração do novo site. Paulo 
Roberto Oliveira de Melo, diretor do setor, informou do grande 
investimento, já fruto do Promoex, para adquirir um servidor 
próprio e o que isso vai representar de economia e agilidade para 
todos os setores do TCE.  Destacando o TCE do Rio Grande do Sul 
como referência em modernização dos processos, ele acredita que o 
grande passo aqui no Estado já foi dado com todo empenho e 
respaldo da presidência, e, confia que em breve as melhorias já 
estejam sendo observadas por todos.

O pre si den te do Tri bu nal de Con tas 
do Es ta do, Paulo Ro ber to Cha ves Alves, 
jun ta men te com os con se lhei ros Ge tú-
lio Nó bre ga e Tar cí sio Costa, par ti ci pa-
ram  em For ta le za, do En con tro Anual 
dos Tri bu nais de Con tas do Bra sil e 6º 
En con tro do Co lé gio de Cor re ge do res 
do Bra sil, rea li za do de 05 a 07 de no-
vem bro no hotel Lu zei ros.

A pro gra ma ção ini ciou com pa les-
tra abor dan do o tema "Ação do TCU 
no Aper fei çoa men to do Con tro le Ex-
ter no", se gui da de pa les tra sobre o 
"An te pro je to de Lei Pro ces sual", 
comum aos dois even tos. No pe río do 
da tarde, foram mi nis tra das as se guin-
tes pa les tras: "O atual es tá gio do PRO-
MOEX", "Au di to ria Ope ra cio nal", "Os 
TC´s e a Co mu ni ca ção Ins ti tu cio nal". 
"Os prin ci pais pro je tos de mo der ni za-
ção no âm bi to dos Tri bu nais de Con-
tas" e "A im por tân cia da ins ta la ção e 
fun cio na men to do Con tro le In ter no a 
par tir dos Mu ni cí pios";

Na sexta-feira pela manhã, comemo-

rou-se o dia da cria ção do Tri bu nal de 
Con tas da União - De cre to nº 966,  e 
tam bém pelos 50 anos de rea li za ção do 
I Con gres so dos Tri bu nais de Con tas 
do Bra sil, então rea li za do em São Paulo. 
Á tarde, acon te ce ram reu niões da ATRI-
CON, ABRA COM e IRB e a dis cus são 
das ma té rias sobre o sis te ma de con tas 
em tra mi ta ção no Con gres so Na cio nal 
e no Poder Ju di ciá rio.

O En con tro do Co lé gio de Cor re-

ge do res cons tou de pa les tras e dis cus-
são sobre temas re la cio na dos à Cor-
re ge do ria e à Ou vi do ria. Na sexta, dia 
do en cer ra men to, foi  dis cu ti da a ela-
bo ra ção de pro je tos de ma nual ope ra-
cio nal das Cor re ge do rias e das Ou vi-
do rias dos TC´s do Bra sil. Os tra ba-
lhos foram en cer ra dos no final da 
tarde, com a en tre ga das con clu sões 
dos tra ba lhos téc ni cos aos in te gran tes 
do Co lé gio de Cor re ge do res.

Conselheiros participam do 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas
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“Um dos prin ci pais re sul ta dos já 
al can ça dos com a im ple men ta-
ção do Pro moex, foi a de fi ni ção 

de um ro tei ro, com in te ra ção e ar ti cu la ção 
entre os tri bu nais de con tas de todo o País". 
A ava lia ção é do pre si den te do TCE-RN, 
con se lhei ro Paulo Ro ber to Cha ves Alves, na 
aber tu ra do pri mei ro en con tro de Ava lia ção 
do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Sis te ma 
de Con tro le Ex ter no dos Es ta dos, Dis tri to 
Fe de ral e Mu ni cí pios Bra si lei ros - Pro moex, 
rea li za do no au di tó rio do TCE, que con tou 
com a pre sen ça da di re to ra na cio nal do Pro-
moex, He loi sa Gar cia Pinto.

O Pro moex é uma par ce ria entre o Go ver-
no Fe de ral e o Banco In te ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to - BID, exe cu ta do pela As so-
cia ção dos Tri bu nais de Con tas - ATRI CON 
e Ins ti tu to Rui Bar bo sa - IRB e tem como ob-
je ti vo for ta le cer o sis te ma de con tro le ex ter no 
como ins tru men to de ci da da nia, in cluin do a 
in ten si fi ca ção das re la ções in tra go ver na men-
tais e in te rins ti tu cio nais, com vis tas ao cum-
pri men to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. 
"De ci di mos rea li zar este en con tro para mos-
trar a todos os ser vi do res as ações que estão 
sendo rea li za das gra ças a este pro je to", res-
sal tou o Pre si den te do TCE, lem bran do que 
o or ça men to do tri bu nal é muito en xu to e 
amar ra do, e mui tas ações só estão po den do 
ser exe cu ta das gra ças ao Pro gra ma.

Se gun do a di re to ra na cio nal do Pro moex, 

He loí sa Gar cia, o pro gra ma, iné di to em todo 
o mundo, já está tendo re fle xos no tra ba lho 
de cada um, por isso a im por tân cia de saber 
o que está acon te cen do. "Tí nha mos uma si-
tua ção bem di fe ren te há al guns anos atrás. 
Agora co me ça mos a per ce ber vá rias ações 
sig ni fi ca ti vas sendo rea li za das pelos TC´s. 
Antes, éra mos "ilhas", hoje já ob ser va mos 
uma gran de in te ra ção, for ta le cen do o tra ba-
lho e a atua ção dos Tri bu nais", res sal tou. O 
Pro moex en vol ve re cur sos da ordem de US$ 
64,4 mi lhões, dos quais US$ 38,6 mi lhões são 
oriun dos do BID e o res tan te em con tra par-
ti da da União e dos TC´s.

Entre as ações exe cu ta das ou em pro ces-
so, Paulo Ro ber to des ta cou a im plan ta ção 
da Ou vi do ria; a rea li za ção do Pla ne ja men to 
Es tra té gi co, em par ce ria com o Tri bu nal de 
Con tas da União - TCU; a rea li za ção do 
Curso de De sen vol vi men to Ge ren cial, em 
par ce ria com a UFRN; Im plan ta ção da po-
lí ti ca de re cur sos hu ma nos; in cen ti vo ao 
con tro le in ter no dos mu ni cí pios; rea li za ção 
da au di to ria ope ra cio nal; aqui si ção de equi-
pa men tos de in for má ti ca, entre ou tras. "Para 
o de sen vol vi men to das ações no Rio Gran de 
do Norte estão pre vis tos R$ 3,9 mi lhões", 
res sal tou a coor de na do ra geral do Pro moex 
no TCE-RN, Ione Ma ce do de Me dei ros 
Salem. O en con tro con tou ainda com a apre-
sen ta ção dos ge ren tes, abor dan do as di ver-
sas ações em exe cu ção. 

Encontro mostra avanços com o

Promoex

Plano Estratégico
O lan ça men to ofi cial do Planejamento Estratégico 
do TCE-RN está mar ca do para o dia 20 de novem-
bro com a pre sen ça do pre si den te do Tribunal de 
Contas da União, Walton Alencar Rodrigues.  Na 
opor tu ni da de, o minis tro rece be rá em sole ni da de 
ofi cial a meda lha do Mérito “Governador Dinarte 
Mariz”. A par tir do lan ça men to do plano, será ini-
cia do o Plano Anual de Metas.
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O Tri bu nal de Con tas do Es ta do apro vou, dia 
27 de agos to,por una ni mi da de, du ran te 
ses são ex traor di ná ria pre si di da pelo con-

se lhei ro Paulo Ro ber to Alves, o re la tó rio de aná li se 
das Con tas do Go ver no do Es ta do re fe ren te ao ano 
de 2007. A ses são con tou com a pre sen ça do con-
tro la dor geral, ad vo ga do Jorge Gal vão, que re pre-
sen tou o go ver no do Es ta do.

O re la tor do pro ces so foi o con se lhei ro Va lé-
rio Mes qui ta que teve o au xí lio de uma co mis são 
com pos ta por téc ni cos do TCE. De acor do com 
o re la tor, as con tas do go ver no obe de ce ram ao 
or de na men to ju rí di co vi gen te, em es pe cial as 
Cons ti tui ções Fe de ral e Es ta dual e de mais dis-
po si ções in fra cons ti tu cio nais. Mas re ve la ram 
al guns dados que me re ce ram re co men da ções 
por parte dos con se lhei ros.

O do cu men to des ta ca que, em re la ção ao 
exer cí cio an te rior,  houve um au men to de 24,09% 
na des pe sa com pu bli ci da de go ver na men tal, cor-
res pon den do a um mon tan te de R$ 18.217.429,92 
que foi maior do que va lo res des pen di dos em 
áreas como ha bi ta ção, co mér cio e ser vi ços, des-
por to e lazer, ciên cia e tec no lo gia, ener gia, or ga-
ni za ção agrá ria e sa nea men to.

Os gas tos com pes soal no exer cí cio fi nan cei ro 
de 2007 che ga ram a 57,45% da Re cei ta Cor ren te 
Lí qui da (RCL) do Es ta do, ex ce den do em 0,45% o 
li mi te pru den cial da Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal, mas situando-se abai xo do li mi te legal de 60% 
da ci ta da re cei ta. Outro des ta que é o fato de ter 
sido de vol vi do à União o mon tan te de R$ 
2.444.465,16 de re cur sos oriun dos prin ci pal men te 
dos Mi nis té rios da Saúde e da Jus ti ça.

Entre ou tras con si de ra ções sobre as con tas do 
go ver no, o re la tó rio apro va do pelo TCE re co men-
da que o go ver no faça uma rea va lia ção da des pe-
sa com pu bli ci da de, faça um aper fei çoa men to do 
pro ces so de emis são de re la tó rios pre vis tos na Lei 
de Res pon sa bi li da de Fis cal no to can te ao cum pri-
men to dos pra zos e dis po ni bi li ze, no Ba lan ço 
Geral do Es ta do, os dados e in for ma ções sobre 
apli ca ção de re cur sos em ações e ser vi ços pú bli cos 
de saúde que per mi tam uma ava lia ção mas acu-
ra da desse tipo de des pe sa.

O re la tó rio das con tas do go ver no será agora 
en ca mi nha do à As sem bléia Le gis la ti va para apre-
cia ção e será dis po ni bi li za do na ín te gra, para co-
nhe ci men to pú bli co, no site do Tri bu nal de Con tas 
do Es ta do:  www.tce.rn.gov.br

Aprovadas as 

Contas do Governo

O conselheiro Valério Mesquita foi o relator das Contas do Governo

Relatório foi apresentado em sessão especial
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Até o final deste mês, o 
ple ná rio de ve rá apro var 
a pri mei ra Au di to ria  

Ope ra cio nal rea li za da pelo do 
Tri bu nal de Con tas do Es ta do, 
en fo can do o tema "For ma ção de 
Pro fes so res", den tro da fun ção 
"Edu ca ção". Se gun do o pre si-
den te da co mis são res pon sá vel 
pelo tra ba lho, José Mon tei ro 
Coe lho Filho, a co le ta de dados 
já foi efe ti va da e agora está 
sendo con cluí do o re la tó rio. 
Após a apro va ção pelos con se-
lhei ros, o do cu men to será trans-
for ma do numa car ti lha a ser 
dis tri buí da na so cie da de.

A Au di to ria Ope ra cio nal é 
uma das ações do Pro gra ma de 
Mo der ni za ção do Sis te ma de 
Con tro le Ex ter no dos Es ta dos, 
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pios 
Bra si lei ros - Pro moex. O ob je-
ti vo é ava liar pro gra mas go ver-

na men tais, ve ri fi can do se as 
metas tra ça das no Plano Pluri-
anual-PPA e na Lei Or ça men-
tá ria Anual-LOA foram atin gi-
das. "É a au di to ria dos cinco 
'es’, res sal tou Mon tei ro, refer-
indo-se à ava lia ção da efi ciên-
cia, efi cá cia, eco no mi ci da de, 
efe ti vi da de e eqüi da de que 
mar cam os pro ce di men tos. 
Este ano, todos os tri bu nais de 
con tas do País estão rea li zan do 
au di to rias ope ra cio nais.

A de ci são por ini ciar a fis ca-
li za ção pelo eixo de edu ca ção, 
por um pro gra ma de for ma ção 
de pro fes so res, deu-se a par tir 
de dis cus sões en vol ven do todos 
os TC´s, ama du re ci das em en-
con tros pre sen ciais de for ma-
ção e qua li fi ca ção.  A pro pos ta 
en fa ti zou Mon tei ro, é ava liar de 
forma quan ti ta ti va e qua li ta ti va 
os pro gra mas go ver na men tais, 

te cen do re co men da ções e 
dando su ges tões de apri mo ra-
men to da ges tão pú bli ca no 
setor, quan do ne ces sá rio. A 
prio ri, a ação não tem ca rá ter 
pu ni ti vo, sim pe da gó gi co.

A de fi ni ção por edu ca ção 
levou em con si de ra ção as pec tos 
de re le vân cia (im por tân cia da 
área, im pac tos pro vo ca dos na so-
cie da de); ma te ria li da de (vo lu me 
de re cur sos en vol vi dos) e ris cos 
(lo ca li za ção de pon tos frá geis). 
"Mui tos fa to res so ciais  atra pa-
lham o de sen vol vi men to da edu-
ca ção, como a for ma ção dos pro-
fes so res. A ca pa ci ta ção é um ele-
men to mo ti va dor", ex pli cou.

A me to do lo gia uti li za da se-
guiu orien ta ção na cio nal do Tri-
bu nal de Con tas da União e 
cons tou da de fi ni ção de ins tru-
men tos de co le ta de dados, for-
ma ta ção de uma ma triz de pla-

ne ja men to - ro tei ro de en tre vis-
tas, diag nós ti co  Swot - for ças, 
fra que zas, opor tu ni da des e 
amea ças.Foram rea li za dos vá-
rios en con tros com edu ca do res, 
aproveitando-se as reu niões 
das Dired´s, a par tir de con ta to 
pré vio com a Se cre tá ria de Edu-
ca ção do Es ta do.

Após a sis te ma ti za ção de 
dados dis po ni bi li za dos pelo 
Mi nis té rio da Edu ca ção, a co le-
ta de in for ma ções junto aos 
edu ca do res, é pro du zi do o re-
la tó rio com as re co men da ções 
da equi pe téc ni ca e sub me ti do 
à apre cia ção dos con se lhei ros. 
Além de Mon tei ro, in te gram a 
co mis são os téc ni cos Cley tom 
Bar bo sa, Ri car do Vil la ça e Jan-
di ra Bor ges de Oli vei ra. O re la-
tor da pri mei ra Au di to ria Ope-
ra cio nal do TCE-RN será o con-
se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga.

Comissão con clui pri mei ra audi to ria 
ope ra cio nal rea li za da no Estado

Coordenador da pri mei ra Auditoria 
Governamental rea li za da pelo TCE, José 

Monteiro, apre sen ta pro pos ta para edu ca do res
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Encontro discute o 
fortalecimento da 

Tendo como ob je ti vo de fi nir uma 
po lí ti ca de co mu ni ca ção in te rins-
ti tu cio nal e or ga ni za cio nal dos 

Tri bu nais de Con tas, na busca de um 
tra ba lho mais efi cien te e efi caz, pro cu-
ran do dar trans pa rên cia para a so cie-
da de sobre o papel dos TC's e dos atos 
da ad mi nis tra ção pú bli ca, foi rea li za do 
em Belém,  o II En con tro Téc ni co IRB-
Promoex Co mu ni ca ção e Re la ções Ins-
ti tu cio nais, pro mo vi do pelo Pro moex. 
Do Rio Gran de do Norte foram três 
re pre sen tan tes: Eu gê nio Par cel le, Se ve-
ria no e Fran cis co Nas ci men to.

O pri mei ro dia do en con tro cons tou 
de apre sen ta ções, de ba tes e troca de 
ex pe riên cias. A aber tu ra con tou com o 
pre si den te do TCE-PA, Fer nan do Cou-
ti nho Jorge, que pre si diu a mesa com-
pos ta pela pre si den te do TCM do Pará, 
Rosa Hage, pelo coor de na dor na cio nal 
do Pro moex, con se lhei ro Luiz Sér gio 
Ga de lha; pela di re to ra na cio nal do Pro-
moex, He loí sa Gar cia Pinto e pelo se-
cre tá rio de co mu ni ca ção do es ta do do 
Pará, Fábio Cas tro.

Logo pela manhã, foi en fa ti za da a 
im por tân cia da co mu ni ca ção como 
um eixo es tra té gi co para for ta le cer a 
cre di bi li da de e le gi ti mar o tra ba lho 
rea li za do pelos TC´s na so cie da de. 
"Não le gi ti ma mos aqui lo que não co-
nhe ce mos", en fa ti zou o con se lhei ro 
pre si den te, lem bran do que em re cen-
te pes qui sa rea li za da pelo Tri bu nal 
de Con tas da União, foi diag nos ti ca-
do que a po pu la ção não tem uma 
visão clara sobre o tra ba lho e os re-
sul ta dos apre sen ta dos por aque la ins-
ti tui ção. "Ima gi ne com re la ção aos 
tri bu nais re gio nais", res sal tou. O pre-
si den te do Ins ti tu to Rui Bar bo sa e 
con se lhei ro do TC de Santa Ca ta ri na, 

Sa lo mão Ribas, mos trou os avan ços 
re gis tra dos nos tri bu nais com a im-
ple men ta ção do Pro moex, tais como 
o Por tal Na cio nal, que será lan ça do 
nos pró xi mos dias, mas res sal tou a 
ne ces si da de de al can çar metas de 
forma mais rá pi da e numa pers pec ti-
va co le ti va dos TC´s.

Foi mar can te a pa les tra de Fábio 
Cas tro, "Co mu ni ca ção e Eman ci pa ção 
So cial", em que re la tou a im por tân cia 
da co mu ni ca ção não sim ples men te 
como um ins tru men tal, mas como 
ele men to de in te gra ção e eman ci pa-
ção so cial. Neste sen ti do, de fen deu 
uma po lí ti ca que pensa a co mu ni ca-
ção como um pro ces so so cial au tô no-
mo, com a de mo cra ti za ção do es pa ço 
pú bli co, de forma par ti ci pa ti va e po-
li ti za da. Dessa forma, de fen de uma 
crí ti ca ao epis te mi cí dio que é a co mu-
ni ca ção in do len te, ou seja, aque la que 
se impõe ao outro, ex clu si va men te, 
pela efi ciên cia de sua im po si ção. A 

pro pos ta, de fen deu, é re cu pe rar a 
ex pe riên cia so cial des per di ça da; fazer 
pro li fe rar as to ta li da des lo ca li za das; 
evo car a he te ro ge nei da de, pro vo can-
do a po li fo nia. Enfim, de fen deu o que 
pode se cha mar de eco lo gia co mu ni-
ca ti va, ou seja, pen sar a co mu ni ca ção 
como um ins tru men to de eman ci pa-
ção so cial, uma co mu ni ca ção li ber ta-
do ra, pro mo to ra do de ba te so cial, 
com me ca nis mos de par ti ci pa ção, in-
ser ção e crí ti ca so cial.

Logo após, Eduar do Mon te ne gro 
(TCE- PE) e a con sul to ra Ber na de te 
Ri bei ro, apre sen ta ram os re sul ta dos 
de pes qui sa rea li za da nos TC´s, um 
le van ta men to quan ti ta ti vo, de na tu-
re za ex plo ra tó ria. Os dados apon tam 
para uma es tru tu ra di ver si fi ca da, 
sendo que 63,2% dos TC´s con tam 
com uma boa es tru tu ra, en quan to 
36,9% têm de fi ci tá ria. En fa ti zou 
ainda a di fe ren ça entre As ses so ria de 
Im pren sa e Nú cleo de Co mu ni ca ção. 

O con cei to de As ses so ria de Im pren-
sa está re la cio na do  à pro du ção de 
re lea ses e dis tri bui ção para a im-
pren sa. Nú cleo de Co mu ni ca ção 
refere-se a um tra ba lho mais pro fun-
do, re la cio na do à co mu ni ca ção in ter-
na, ex ter na e re la ções ins ti tu cio nais, 
ou seja, está in trin se ca men te as so cia-
do à po lí ti ca de ges tão e de sen vol vi-
men to do TC.

Por fim, foram apre sen ta das vá-
rias ex pe riên cias sig ni fi ca ti vas que 
estão sendo de sen vol vi das nos TC´s, 
como a co mu ni ca ção in ter na no Pará, 
onde foi cria do um cyber café com 
mesas, es pa ço de lei tu ra e ser vi ço de 
som (pro gra ma de rádio, mú si ca...) 
para os ser vi do res do TCE e vi si tan tes 
uti li za rem. O TC de Goiás mos trou 
uma di ver si da de de pro du tos como 
o te le jor nal do TCE, pro gra mas de 
rá dios, pro du ção de re vis tas, jor nais 
e ma te rial pu bli ci tá rio, que mos tram 
os re sul ta dos do Tri bu nal e tra ba lha 
a ima gem ins ti tu cio nal. A ex pe riên cia 
de mídia train ning rea li za da pelo 
TCE da Bahia; de se nho do mapa de 
re la cio na men to com iden ti fi ca ção de 
or ga ni za ções e ações prá ti cas (sta ke-
hol dens), entre ou tras ações.

No se gun do dia do en con tro, os 
par ti ci pan tes foram di vi di dos em 
três gru pos es pe cí fi cos: co mu ni ca ção 
ex ter na; co mu ni ca ção in ter na e re la-
ções ins ti tu cio nais, dis cu tin do metas 
e ações para al can çar re sul ta dos es-
pe cí fi cos. As su ges tões agru pa das 
foram apre sen ta das e apro va das em 
ple ná rio com a par ti ci pa ção de todos, 
estão sendo sis te ma ti za das para, nas 
pró xi mas se ma nas, serem en ca mi-
nha das a todos os Tri bu nais de Con-
tas do país.

Participantes do Encontro em Belém

Comunicação
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Procurador faz avaliação positiva da sua gestão 

E m dois anos, de se tem bro de 2006 a 
se tem bro de 2008, a Pro cu ra do ria 
do Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri-

bu nal de Con tas do Es ta do - MPJTCE 
re du ziu em mais de 800% o vo lu me de 
pro ces sos acu mu la dos na ins ti tui ção. Na 
opi nião do pro cu ra dor geral, Car los Ro-
ber to Gal vão Bar ros, este foi o prin ci pal 
feito da sua ges tão. "Quan do as su mi o 
cargo, re gis tra mos 3.500 pro ces sos acu-
mu la dos. Hoje, resta pouco mais de 400", 
in for mou.

"Op ta mos por uma po lí ti ca de efi-
ciên cia no sen ti do de me lho rar não só a 
quan ti da de de pro ces sos, mas tam bém 
a qua li da de das de ci sões", ex pli cou, en-
fa ti zan do que pa ra le lo a uma me to do-
lo gia efi caz, tam bém prio ri zou um pro-
gra ma de mo ti va ção dos ser vi do res, 
cons cien ti zan do da ne ces si da de de zelar 
pelo ser vi ço pú bli co e a im por tân cia da 
co la bo ra ção de cada um para a ob ten ção 
de me lho res re sul ta dos.

A es tra té gia para con se guir este re-
sul ta do cons tou da prio ri za ção de pro-
ces sos mais re le van tes, ao mesmo tempo 
em que foi feita uma "se le ção" dos mais 

sim ples, fa ci li tan do a tra mi ta ção. Foi 
assim que con se gui ram pra ti ca men te 
zerar os pro ces sos re la cio na dos ao pro-
gra ma de er ra di ca ção de casas de taipa; 
di mi nuí ram os pro ces sos de no mea ção 
de 500 para 40 e de apo sen ta do rias, de 
1000 pas sou para 200.

O Pro cu ra dor res sal tou, no en tan to, 
que o qua dro de pes soal ainda não é o 
su fi cien te para aten der a de man da, mas 
al gu mas mu dan ças acon te ce ram, como 
a apro va ção do pro je to de lei que au men-
ta de um para dois car gos co mis sio na dos 
para cada Pro cu ra dor. Tam bém foram 
ini cia das as con ver sa ções para o novo 
la yout do MPJTCE, vi san do a me lho ria 
dos ga bi ne tes; e re gis trou a me lho ria do 
re la cio na men to entre o Mi nis té rio Pú bli-
co e os Con se lhei ros.

Na aná li se do pro cu ra dor geral, 
Car los Ro ber to Gal vão Bar ros, sua ges-
tão foi pro fí cua. Ele deixa o cargo para 
fazer dou to ra do em Ciên cias Ju rí di cas 
e Po lí ti ca na Uni ver si da de de Lis boa, 
em Por tu gal, uma das mais con cei tua-
das nesta área no mundo. "Todo Pro-
cu ra dor tem cons ciên cia de que, para 

me lho rar o ser vi ço, tem que ca pa ci tar 
o ser vi dor e tam bém se ca pa ci tar", 
disse, lem bran do que antes dele os 
pro cu ra do res Car los Thomp son e Lu-
cia no Ramos tam bém pe di ram afas ta-
men to para fazer dou to ra do e mes tra-
do, res pec ti va men te, na PUC/SP. 

Procurador 
Carlos Roberto

O pre si den te do Tri bu nal de Con tas 
do Es ta do, con se lhei ro Paulo Ro ber to 
Alves,  re ce beu, dia 23/10, a vi si ta da 
turma de ba cha re lan dos do curso de Di-
rei to da Fa cul da de de Ciên cias, Cul tu ra 
e Ex ten são do RN - FACEX. O en con tro 
acon te ceu no au di tó rio do TCE, con tan-
do com a par ti ci pa ção do di re tor da Es-
co la de Con tas, pro fes sor Laér cio Se gun-
do de Oli vei ra e do coor de na dor do 
Curso de Di rei to, Adil son Gur gel. Os 
alu nos ou vi ram do pre si den te uma ex-
pla na ção sobre o Tri bu nal de Con tas, sua 
com po si ção e suas atri bui ções como 
órgão fis ca li za dor do bem pú bli co. Após 
o en con tro no au di tó rio, os es tu dan tes 
foram ao ple ná rio onde as sis ti ram a ses-
são da Pri mei ra Câ ma ra.

De acor do com o pre si den te é gra ti-
fi can te para a Corte de Con tas não ape-
nas se diar o en con tro aca dê mi co, mas, 
so bre tu do par ti ci par de sua rea li za ção 
como ati vi da de pe da gó gi ca des ti na da 
ao aper fei çoa men to do pro ces so de for-
ma ção de fu tu ros ope ra do res do di rei to. 
Os es tu dan tes vi si tam o Tri bu nal de 
Con tas em um mo men to im por tan te 

de vi do a im plan ta ção do Pla ne ja men to 
Es tra té gi co do TCE que é um pro du to 
do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Sis-
te ma de Con tro le Ex ter no dos Es ta dos 
e Mu ni cí pios Bra si lei ros (PRO MOEX). 

Para o pre si den te, o Pla ne ja men to Es-
tra té gi co será um ins tru men to de mo ti va-

ção do corpo de ser vi do res, es ta be le cen do 
metas e ob je ti vos a serem al can ça dos nos 
pró xi mos cinco anos. "Além disso, cria-
mos uma Ou vi do ria, per mi tin do a rea li-
za ção do con tro le so cial para fi car mos 
mais perto da so cie da de, es ta mos rea li-
zan do um curso  pós-graduação para os 

fun cio ná rios e ad qui rin do novos equi pa-
men tos para o apa re lha men to do TCE no 
cum pri men to de sua mis são fis ca li za do ra 
e pe da gó gi ca junto aos ór gãos e se cre ta-
rias do Es ta do e às 167 Pre fei tu ras e Câ-
ma ras Mu ni ci pais do Rio Gran de do 
Norte", fi na li zou Paulo Ro ber to Alves.

TCE recebe vista de bacharelandos de Direito da Facex

Acadêmicos de Direito, aliam a teoria à prática e aprendem sobre o trabalho realizado pelo TCE
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Aco me mo ra ção do Dia do Ser vi dor Pú bli co 
foi mar ca da, no TCE, pela re to ma da do 
Tri bu nal das Artes, pro gra ma ção men sal da 

As so cia ção dos Ser vi do res do TCE - AS TCERN, 
com apoio da Pre si dên cia. E a festa não po de ria ter 
sido mais di ver ti da, com apre sen ta ções mu si cais, 
show de má gi cas, sor teio de brin des e os tra di cio-
nais dis cur sos.

O even to foi ini cia do com o pre si den te da AS-
TCERN, Ro mil do Ri bei ro Dan tas, pa ra be ni zan do 
a todos os ser vi do res pela data e lem bran do que é 
o  fun cio ná rio pú bli co que faz fun cio nar a en gre-
na gem ad mi nis tra ti va. "Não exis te ser vi ço pú bli co 

sem o ser vi dor. Somos os gran des pro ta go nis tas do 
tra ba lho rea li za do pelo TCE. Somos a mola mes tra, 
agre ga mos muito valor", disse, en tu sias ma do, elo-
gian do al gu mas ini cia ti vas efe ti va das pela atual 
ges tão do Tri bu nal de Con tas, como o Pla ne ja men-
to Es tra té gi co, por exem plo.

O pre si den te do TCE, Paulo Ro ber to Cha ves 
Alves, mais uma vez agra de ceu o apoio que re ce beu 
dos ser vi do res ao longo de uma ges tão que tem sido 
con si de ra da muito pro fí cua. "Não fiz mais por que 
não pude. Fiz o que era pos sí vel fazer", re la tou.

Logo em se gui da, o Coral Canto de Con tas en can-
tou (com per dão do tro ca di lho) a pla téia, com apre sen-

ta ção das mú si cas "Ga ti nha Ma nho sa" e "Per fí dia". A 
Or ques tra da Es co la de Mú si ca de Ma caí ba, in te gra da 
por alu nos de es co las pú bli cas, emo cio nou a todos com 
a exi bi ção de clás si cos da mú si ca local e mun dial. Para 
a ale gria geral, o má gi co Rian fez apa re cer pom bos 
co lo ri dos e le vi tou uma mesa, entre ou tras atra ções que 
dei xou as pes soas pre sen tes bo quia ber tas.

A pro gra ma ção foi en cer ra da com o show dos 
ir mãos Bee tho ven e Ju bi leu, in te gran tes da Banda 
Per fu me de Gar dê nia que mos tra ram como a mú si ca 
tem o poder de tra zer ale gria e paz. No final, todos 
saí ram com sor ri sos es tam pa dos no rosto, como 
forma de agra de ci men to por aque le mo men to.

Em homenagem ao 

Servidor
Tribunal das Artes reto ma ati vi da des em gran de esti lo nas come mo ra ções alu si vas ao dia do Servidor Público


