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-

impostos a serem aplicados na melhoria das condições de vida de todos os cidadãos.  

-

-

marcariam presença perene na História da humanidade. 

-

danças desde o momento em que os alunos passam a conhecer um órgão como o Tribunal de Contas e assumem sua 

vinguem com pujança somente em anos vindouros. 

O TCE lançou sementes. Que venham os frutos! 
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Redução do passivo processual

TCE REALIZA 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
MAIS DE 1,3 MILHÃO EM DEVOLUÇÃO  

O Pleno do Tribunal de Contas do Esta-

-

-

revisão e uma aposentadoria.

de vista pelo conselheiro Ivan Barbosa 

da Cunha.

Quatro prestações de contas foram jul-

-

-

também foram aplicadas multas de 

de contas foi julgado irregular sem devo-

-

outra irregular sem devolução e multa 

Outras três tomadas foram julgadas 

irregulares com devoluções soma-

-

dois recursos de revisão foram conheci-

Todos os processos de admissão de pes-

soal e aposentadoria foram registrados.

para redução do passivo processual da 

A sessão foi dirigida pelo conselheiro 

-

-

-

primeira vez o conselheiro presidente 

Cipriano Sabino não esteve presente na 

sessão convocada pela Corregedoria. 

do trabalho realizado pelo TCE. “Este 

procedimento iniciou com o primeiro 

processual da corte de contas. Hoje tra-

balharemos para alcançar os processos 

-

-

-

tas e uma admissão de pessoal.

Entre as tomadas de contas duas foram 

julgadas regulares com ressalva mais 

do Conjunto Amazonas foi julgada irre-

um teve a reabertura para que o respon-

no prazo de 30 dias. Duas prestações 

foram julgadas irregulares com devolu-

-

arquivado.

Redução do passivo processual 
TCE JULGA 30 PROCESSOS. DEVOLUÇÕES CHEGAM A MAIS DE R$ 320.000 

-

-

com aplicação de multas somadas em 

-

-

ra processual.

-

al teve o registro deferido.
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Controle Social

COMBATE À CORRUPÇÃO: PRESIDENTE VISITA OAB-PA

Propor medidas conjuntas que dêem 

-

-

o papel e o alcance da Procuradoria do 

TCE-PA e novas formas de aprimorar e 

dar celeridade à recuperação dos re-

-

-

a pauta da reunião entre o presidente 

do Tribunal de Contas do Estado (TCE-

presidente da Ordem dos Advogados do 

OAB-PA com o intuito de fortalecer a 

-

nal da Ordem dos Advogados do Brasil 

e o Tribunal de Contas do Estado. Desta 

de atuação conjunta no âmbito estadu-

al no combate à corrupção e celeridade 

-

-

mas como o cumprimento da Lei da Fi-

-

mizem o combate à corrupção no nosso 

estado e dar celeridade na recuperação 

-

volvido após os julgamentos no TCE-PA. 

-

cos de Contas e do Estado neste deba-

com o presidente Cipriano Sabino.   

Sabino lembrou ao presidente da OAB-

Termo de Cooperação com o Ministério 

-

cujo objeto é exatamente dar celeridade 

-

ralmente que a colaboração da OAB-PA 

-

cou o presidente do TCE.

-

dos e considerados de extrema impor-

tância foram o cumprimento da Lei da 

cujo contexto e competência os Tribu-

nais de Contas têm papel relevante – e 

a exclusividade de advogados e defen-

âmbito do TCE.

“Entendemos a preocupação da OAB 

quanto às defesas nos Tribunais de Con-

-

rante e após os julgamentos proferidos 

nas cortes e sabemos que este é um 

-

volvidos nessas prestações. Também por 

isso estamos aqui para avançar neste 

-

TCE.

-

-

-

-

pel de cada um na ação conjunta.

Presidente da OAB-PA, Jarbas Vasconcelos e o Presidente do TCE-PA, Cons. Cipriano Sabino

Conselheiro da OAB-PA, José Carlos Lima, Presidente da OAB-PA, Jarbas Vasconcelos, Presidente do TCE-PA, Cons. Cipriano Sabino e a Procuradora do TCE-PA Marta Bembom
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Controle Externo

TCE-PA, TCU E TC’S FIRMAM ACORDO DE COOPERAÇÃO
PARA ADESÃO À REDE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Representado no ato pelo conselheiro 

-

bros de Tribunais de Contas do Brasil 

-

-

formações Estratégicas para o Controle 

Externo.

-

auditório do Tribunal de Contas do Distri-

meio da assinatura do Acordo de Coope-

-

Conselho.

-

-

cipes e da aplicação de técnicas de inteli-

e informações gerais para tomada de 

entre outros.

-

posição de um comitê Gestor Provisó-

acontecer em Belém.

aquele tribunal vem buscando estabele-

-

cional do TCU.

O diretor do Departamento de Controle 

-

Condecoração

CONSELHEIRO LUIS CUNHA RECEBE MEDALHA
DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DO PARÁ

-

-

selheiro recebeu a Medalha da Ordem 

-

dade de entrega aconteceu na Igreja de 

Santo Alexandre.

-

-

-

-

cia. Receber essa medalha é honra para 

-

to feliz. Espero poder contribuir cada 

vez mais para a melhoria da qualidade 

“A decisão de conceder a maior hon-

-

também foram personalidades home-

nageadas.

Vice-presidente TCE-PA, Cons. Luis Cunha assina acordo de cooperação

Vice-presidente TCE-PA, Cons. Luis Cunha e o Diretor do DCE, 

Reinaldo Valino

Conselheiro Luis Cunha e familiares

Presidente da ALEPA-Márcio Miranda, Cons. Luis Cunha e 

Prefeito de Belém-Zenaldo Coutinho

Conselheiro Luis Cunha recebe medalha

Rosimary Cunha,  Presidente do TJE-PA, Des. Luzia Nadja Nasci-

mento e Cons. Luis Cunha
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Responsabilidade Social

TCE CIDADÃO É APRESENTADO PARA ALUNOS EM ESCOLAS PÚBLICAS

Proposição do conselheiro Nelson Cha-

e professores do ensino médio teve 

-

as técnicas da Escola Alberto Veloso - 

-

reproduzindo duas edições do programa 

-

-

talhou alguns aspectos mostrados nos 

conselheiros e como as pessoas podem 

tanto solicitar informações de seu inte-

resse junto ao tribunal quanto fazer de-

-

-

ram atentamente as explicações sobre 

o TCE. Na avaliação da professora Karen 

-

-

ta no projeto TCE-Cidadão é muito rele-

vante por “informar ao cidadão e dizer 

-

ça seus direitos para cobrar dos órgãos 

-

nheiro que deve ser aplicado na melho-

-

-

-

perguntas ao diretor do DCE sobre temas 

ligados à atuação do tribunal.

TCE – Cidadão: projeto prossegue na es-

cola Anísio Teixeira

Teixeira reuniu na manhã desta segunda 

-

-

seguimento do projeto TCE – Cidadão.

 A diretora de ensino da Escola de Con-

-

papel do Tribunal de Contas no controle 

Diretor do DCE, Reinaldo Valino, fala sobre o papel do TCE-PA para alunos das Escolas  Estaduais Antônio Gomes, Moreira Júnior, Eunice Wener, Paulo Fonteles de Lima, D. Pedro I e Jonatas Pontes

Escolas  Estaduais Antônio Gomes, Moreira Júnior, Eunice Wener, Paulo Fonteles de Lima, D. Pedro I e Jonatas Pontes

Escolas  Estaduais Antônio Gomes, Moreira Júnior, Eunice Wener, Paulo Fonteles de Lima, D. Pedro I e Jonatas Pontes
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que o fato do Tribunal estar visitando 

as escolas para expor detalhes de sua 

-

-

governo do Estado.

-

sobretudo a respeito da precariedade 

de algumas delas.

-

-

refeitório e da quadra. A situação é tão 

escola próxima à Magalhães Barata.

presença do TCE nas escolas representa 

“uma divulgação junto à comunidade 

como esses estabelecem uma parceria 

a mudança de consciência quanto ao 

com os cidadãos na busca pela melho-

A mesma ênfase foi dada pelo pro-

“diante do contexto em que estamos 

é importante a ação do TCE em pulve-

rizar entre os estudantes e professores 

-

plicarão no meio social onde vivem a 

certeza de que existe um órgão interes-

sado na correta aplicação das verbas 

O projeto TCE – Cidadão prossegue na 

-

O professor e jurista Jorge Ulisses 

Jacoby publicou sobre o projeto TCE 

Cidadão.

-

o professor e jurista Jorge Ulisses Ja-

Cidadão.

O texto reproduz entrevista com 

uma estudante de medicina que re-

conhece não saber qual o papel dos 

Tribunais de Contas. “a gente acaba 

proferiu a palestra de encerramen-

de Controle Externo no Brasil – é um 

dos entusiastas do projeto.

 A matéria também transcreve en-

conselheiro Nelson Chaves.

JacobyFERNANDES
JORGE ULISSES

Escola Estaduais São Pio X, Artur Porto, Caldeira Castelo Branco, General Gurjão

Servidores do TCE-PA esclarecem dúvidas de alunos sobre o Controle Social Servidora do TCE-PA esclarece dúvidas de alunos sobre o Controle Social

Escola Estaduais Anísio Teixera, Salesiano do Trabalho, magalhães Barata, Graziella Moura Ribeiro,Santa Luzia, Augusto Montenegro e 

Padre Marcos

Escola Estaduais Anísio Teixera, Salesiano do Trabalho, magalhães Barata, Graziella Moura Ribeiro,Santa Luzia, Augusto Montenegro e 

Padre Marcos
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Capacitação

NOVA CONTABILIDADE: ECAV CAPACITA SERVIDORES DA SEPOF  

-

-

da pelo auditor de controle externo do 

“Essa é a primeira vez que venho den-

-

um projeto pedagógico que tem como 

-

para melhorar o entendimento e execu-

ção do Manual de Contabilidade Aplica-

o palestrante.

Esta parceria é a segunda ação educacio-

-

presenta o empenho deste Tribunal em 

promover a capacitação de seus jurisdi-

-

o TCE trouxe para a Sepof. Sinto-me mais 

orientada com as novas informações. Es-

pero que o tribunal sempre venha fazer 

encontros como esses aqui. Foi muito 

-

zerra.

-

do Manual de Contabilidade Aplicada ao 

-

do pela Secretaria do Tesouro Nacional 

– STN do Governo Federal.

“Nosso esforço é para cada vez mais apro-

-

O encontro encerrou a programação da 

Escola de Contas do primeiro semestre.

“Participei das duas 

palestras que o 

TCE trouxe para a 

Sepof. Sinto-me mais 

orientada com as novas 

informações. Espero que 

o tribunal sempre venha 

fazer encontros como 

esses aqui. Foi muito 

bom”.

Servidora Helielza Bezerra

ECAV REALIZA CURSO SOBRE ÉTICA  

através da Escola de Contas Alberto Ve-

-

departamentos do Tribunal. Trata-se do 

primeiro evento realizado pela ECAV 

como fruto do termo de cooperação téc-

-

preocupar com a repercussão dos seus 

-

-

-

“troca de conhecimentos em temas de 

-

Auditor de Controle Externo Luiz Thomas ministra palestra para servidores da SEPOF
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Eleições 2014

MAIS DE 1,5 MIL RESPONSÁVEIS TÊM CONTAS JULGADAS IRREGULARES
LEI DA FICHA LIMPA FORTALECE DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

-

todos os interessados em se candidatar 

em razão das consequências relaciona-

das às manifestações de junho em todo 

-

hora de registro da candidatura. Poden-

-

-

ministra Luciana Lóssio do Tribunal Su-

-

-

Limpa. A mudança determina que este-

-

regra vale “a todos os ordenadores de 

o texto. 

-

bre os atos exarados pelos Tribunais de 

presidente do TCE explica “irregularida-

recolhimento de contribuições previden-

-

devem resolver as suas pendências e 

procurar o Tribunal de Contas. A ministra 

Luciana Lóssio também ressaltou a ten-

Perdas sociais

-

esteira dessas decisões proferidas pelo 

ser devolvidos aos cofres estaduais. Esta 

-

de obras de saneamento ou tantos ou-

tros serviços essenciais e carentes à po-

pulação de todo o estado. 

A relação dos nomes dos gestores com 

e possibilita aos interessados a regu-

larização dos débitos. Para saber qual 

irregulares no âmbito da administração 

site do TCE-PA e clicar no item “contas 

milhões de reais. Segundo Cipriano Sa-

de uma cidade é enorme. O TCE-PA tem 

-

-

Mas nós temos o Programa de Interio-

-

mil e quinhentas pessoas. Em setembro 

encerrou.

Foi n
otícia
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Pais do TCE-PA

TRIBUNAL COMEMORA O “DIA DOS PAIS”

-

nagens do Tribunal de Contas do Esta-

foram homenageados com a apresenta-

ção do coral “Conselheira Eva Andersen 

-

sicas especiais.

ter sido mais emocionante.  “Estou mui-

to feliz por esta homenagem simbólica 

-

lheiro.

O Coral do TCE apresentou peças que 

encantaram quem passava pelo hall de 

entrada da Corte de Contas. “Me sinto 

-
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Reconhecimento

TCE HOMENAGEIA “SERVIDORA NOTA 10”
ANA IZABEL SIQUEIRA FOI A VENCEDORA

O Governo do Estado lançou em julho 

cada órgão estadual escolhe um repre-

-

-

pelo critério de desempate.  

“Estou muito feliz e emocionada. Essa é 

a primeira vez que me inscrevi no con-

-

dade muito grande em representar os 

-

“Faço questão de manifestar meu 

contentamento por momentos como 

esses. Tenho orgulho de trabalhar no 

de ver o reconhecimento com os nos-

-

mos olhar com carinho e fazer mais por 

-

-

-

TCE.

Saúde no trabalho

TCE APOIA COMBATE AO CÂNCER INFANTO-JUVENIL

Ronald McDonald. A visita aconteceu 

da Corte de Contas e teve exposições de 

projeto é o combate ao câncer infanto-

unânime.

“Todos os servidores do Tribunal nos 

-

ciparam do concurso. Vocês são os res-

-

-

buir para construção de uma sociedade 

-

selheiro Nelson Chaves.

-

a realização do concurso e resumiu a 

-

portante que concursos como esses 

-

-

são eles também que estão à frente da 

melhoria da sociedade e da paixão pelo 

servidora Ana Izabel pela vitória. Vocês 

ressaltou o conselheiro corregedor.

recebem sempre de uma maneira edu-

Nossa vinda ao TCE é para arrecadar do-

MC DIA FELIZ

do MC DONALD.

Ronald Mcdonald. Nossa maior missão é 

chamar atenção para o combate ao cân-

cer infanto-juvenil. Temos que agradecer 

ao TCE pelo acolhimento e por possibi-

Cons. Luis Cunha e a servidora nota 10 - Ana Izabel Cons. Luis Cunha, Auditores do TCE-PA,

servidora nota 10 - Ana Izabel e comissão jugadora

Servidores na expectativa do resultado do Servidor Nota 10 Cons. Luis Cunha, servidora nota 10 - Ana Izabel e 

comissão jugadora
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