Reunidos em Teresina-PI, nos dias 24 e 25 de junho de 2008, os técnicos designados pelos Tribunais de
Contas e órgãos representativos do Governo Federal que a esta subscrevem, resolveram encaminhar ao
IRB – Instituto Rui Barbosa suas propostas para consecução dos objetivos estabelecidos no PROMOEX.

Tais propostas originaram-se de trabalhos em grupo, os quais estabeleceram diretrizes que poderão ser
implementadas pelo IRB na sua missão de coordenar os trabalhos do PROMOEX e representam a opinião
expressa pelos participantes no decorrer dos debates conduzidos no âmbito deste Fórum, cuja organização
geral esteve a cargo do IRB e Grupo de Gestão de TI. Alcançando os seguintes objetivos:

Portal e Rede dos TCs divulgados e debatidos;
Integração e envolvimento dos principais atores;
Habilitação para utilização das ferramentas do Portal e Rede;
Criação do grupo de comunicação;
Estabelecimento de política de gestão do Portal e Rede;
Plano de ação para ajustes e otimização do Portal e Rede.
Cabe relatar que o TCE-PI juntamente com o IRB, organizaram o VI Fórum em tempo recorde, Isto é no
V Fórum - Inovação na Contabilidade Pública Nacional e em Demonstrativos da Gestão Fiscal, realizado
em Florianópolis no mês de maio de 2008 foi traçado o plano de ação para sua realização.
Durante um mês a equipe organizou a infra-estrutura técnica e didática a ser aplicada, no dia 23 de junho,
realizou-se a validação do ambiente que incluiu a rede wireless, o Portal Virtual, alinhamento do
conteúdos das apresentações e as apostilas a serem distribuídas aos participantes.
No dia 24 de junho, após brilhante abertura com autoridades Estaduais e com a palestra do Presidente do
IRB, Salomão Ribas Junior, expondo o tema - A importância do Portal na Comunicação Social, os
participantes receberam instruções referente à metodologia de trabalho e quais eram os resultados
esperados.
Com os esclarecimento dividiu-se os participantes em três grupos com os seus temas, sendo que no
primeiro dia o grupo 1 e 3 trabalharam juntos por meio período.:
GRUPO 1 – Política de comunicação – Eduardo Montenegro TCE-PE e Irapuan Noce Brasil TCE-MT;
GRUPO 2 – Portal e Rede e Ambiente de colaboração – Diogenes Carneiro TCM-PA e Paulo Roberto
Riccioni Gonçalves – TCE-SC;
GRUPO 3 – UELs – Claudio Cherem – TCE-SC e Mario Toledo TCM-SP.
Após discutirem os temas alcançaram-se os seguintes resultados.
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Portal e Rede dos TCs divulgados e debatidos;
Integração e envolvimento dos principais atores;
Criação do grupo de comunicação;
Estabelecimento de política de gestão do Portal e Rede;
Plano de ação para ajustes e otimização do Portal e Rede.(veja Anexo I)
No dia 25 de junho, iniciou-se o treinamento e a habilitação dos participantes no uso das ferramentas do
Portal e da Rede dos TCS os ministrantes desta habilitação foram os técnicos: Edmilson Santos Galiza
(CEDASC); Christian Conceição Guerreiro Santos (CEDASC); Marcelo José Silva Guedes (CEDASC).
Após o treinamento e a habilitação os grupos se reuniram e mostraram os planos de ação criados no dia
anterior corrigindo a redação e nivelando o entendimento do mesmo.

Os seguintes objetivos foram alcançados:
Integração e envolvimento dos principais atores;
Habilitação para utilização das ferramentas do Portal e Rede;
Plano de ação para ajustes e otimização do Portal e Rede.
Neste dia o GTI reunido, concluiu que o mesmo deve ser ratificado, com a inclusão de dois novos
membros, Ricardo Almeida - TCE-PI e Rodolfo Luiz Pardo dos Santos - TCM-RJ, pois os companheiros,
Luiz Yassufumi Kuamoto TCE-RS e Robson Batista Borges TCM-GO, deixaram o Grupo de TI e o
grupo necessita se reforçar.
Em decisão plenária foi atribuído as áreas de informática dos Tribunais a manutenção dos e-mails após o
cadastramento inicial dos mesmos pelo CEDASC a partir dos arquivos em em formato (CommaSeparated Values - CSV1)
Houve reunião dos representantes da ATRICOM, do IRB e do Governo Federal e dentre os assuntos
tratados, o Governo Federal, mais especificamente a STN, solicitou uma apresentação do Portal e Rede
dos Tribunais à STN em Julho pelo GTI.
Em seguida apresentamos os relatórios elaborados pelos Grupos de Trabalho.

1

O CSV é um implementação particular de arquivos de texto separados por um delimitador, que usa a vírgula e a e a quebra de linha para
separar os valoresquebra de linha para separar os valores.
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Grupo Política de Comunicação
Coordenação: Eduardo Montenegro TCE-PE.
Sub-Coordenação: Irapuan Noce Brasil TCE-MT.

INTRODUÇÃO
Grupo em formação. reunião composta por integrantes das áreas de comunicação dos TCs e
representante da STN.
DESENVOLVIMENTO
Iniciou os trabalhos disponibilizando material elaborado com apoio de Inaldo Sampaio (NUC – TCE –
PE), para subsidiar as discussões do grupo sobre as diretrizes da comunicação institucional, assim como o
conceito do que vem a ser notícia institucional para o Portal Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil.
Destaque para a necessidade de deixar claro as funções dos TCs, assim como que as cumprem conforme
determina os preceitos legais de fiscalização de controle externo;
Palavra aberta aos participantes, foram colocadas as seguintes sugestões:
- Criação de pautas nacionais para os TCs, como a formação dos grupos específicos de auditoria
operacional, dando ampla divulgação ao que está sendo produzido atualmente pelos Tribunais, inclusive
com destaque para a ação conjunta de realizar AOP na área de Educação, com foco no investimento
realizado na capacitação de professores;
- Notícia institucional vista com foco nos resultados das ações realizadas, não nos processos, com exceção
das auditorias operacionais, que deveriam divulgar suas ações independente dos resultados. Atenção nas
decisões dos Plenos e Câmaras, sem esquecer os dados de auditoria concomitante para os que já a
desenvolvem;
- Os editores do Portal podem funcionar como “pauteiros” para as áreas de comunicação dos TCs, dando
um panorama nacional às questões, com pauta unificada;
- Checar com os responsáveis pelo TI, caso existam, as estatísticas que apontem quais as notícias mais
lidas nos sites, para elaboração de um breve parâmetro acerca da necessidade que os usuários do Portal
têm de informações, porque o monitoramento é importante, mas mais importante é saber o que está
“pegando” em cada um dos estados;
- Podemos escolher um TC para falar sobre um assunto em especial, com os demais o subsidiando de
informações com seus dados internos, além de passar release para os jornais de seus estados;
- Observação do serviço “Deu no jornal”, da Transparência Brasil, com quem podemos fazer parceria
para disponibilizar este material no Portal dos TCs;
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- Transformar o processo de fiscalização de controle externo em linguagem mais didática, que possa
servir e ser acompanhado por toda a população;
- Estabelecimento de parceria com os jornais locais, para estabelecimento de canal direto com as
redações, que serão alimentadas com mensagens sobre temas importantes que podem ser trabalhados pela
imprensa em geral;
- Realizar lançamento nacional do Portal dos TCs com data única, estabelecendo uma rede de todos os
TCs enviando mensagens para todos os órgãos de imprensa;
- Buscar recursos nos orçamentos dos TCs para institucionalização/fortalecimento das áreas de
comunicação dos Tribunais;
- Evidenciar como a visibilidade positiva dos TCs ainda pode crescer com a comunicação mais ativa dos
Tribunais;
- Criação de “agência de notícias”, nos moldes que o TSE desenvolveu. Notícias de nosso dia-a-dia
abastecem o Portal, disponibilizando uma grande quantidade de informações. A estrutura do IRB realiza a
triagem do que deve ser colocado como destaque;
- IRB deve assumir o compromisso de cobrar os TCs para alimentar o Portal com as matérias que devem
enviar, mas sem esquecer de montar um “plano B” para o caso de não conseguir ter estrutura para isto;
- Importante para o IRB saber com quem irá contatar nos TCs para atualizar o Portal. Verificar a
possibilidade de contratar mais alguém para auxiliar neste trabalho;
- Pensar critérios para saber quem deseja a nossa notícia, focando o nosso “cliente” e desenvolvendo
estratégia de ação direcionada;
- Definir o que nós somos, que damos informações sobre processos julgados, com o cuidado de não criar
situação em que o Portal “dispute” com os sites dos TCs;
- Só tem sentido entrar no Portal se lá existir informação de todos os lugares, sem seleção prévia, somente
com a seleção de destaque do IRB;
- Incluir no mailing de imprensa o e-mail do IRB para envio de notícias;
- Garantir a inserção contínua de notícias, para fidelização de usuários;
- Analisar a adoção de newsletter ao invés de RSS;
- Verificar a possibilidade de criação de estrutura de comunicação que dê suporte ao sistema de
comunicação dos TCs, iniciado com o Portal. Possibilidade de ficar baseada no TCU, com apoio do IRB;
- Se um estado já tem seu sistema de comunicação desenvolvido, pensando sobre TV, rádio etc., todos os
demais Tcs têm que pensar neste sentido;
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- Devemos pensar o que queremos: uma estrutura pequena e simples, ou algo mais estruturado?
- Formação de grupo de comunicação com 5 ou 6 representantes de TCs, que inicialmente deverão dar
suporte ao IRB na gestão do Portal;
- Procurar disponibilizar sistema de busca com todas as decisões tomadas pelos órgãos, com filtro de
busca que permita este acesso, porque a população quer saber do resultado das ações de controle, se
desenvolve um excelente trabalho;
- Estudar a possibilidade de contratarmos uma consultoria externa para dar suporte ao grupo de
comunicação na elaboração da política para o Portal e para o sistema de comunicação dos TCs;
- IRB pode receber as notícias dos TCs e disponibilizar somente a manchete, remetendo o usuário
interessado em aprofundar a notícia para o site do Tribunal que a originou;
- Quem responde notas pelos TCs? O IRB?
- As ouvidorias deveriam disponibilizar ao cidadão as demandas que chegam a elas?
RESULTADO ALCANÇADO
- Definição de pontos de trabalho;
- Criação do Grupo de Trabalho de Comunicação: Alexandre (TCE-GO), Américo (TCE-MT), Dorrie
(TCE-AM), Edna (TCE-BA), Edney (TCE-PA), Eduardo (TCE-PE), Tina (TCU), Wagner Araújo (TCEPR) e Anderson (Ministério do Planejamento), como “colaborador ombudsman”.
CONCLUSÃO
A apresentação formal do Portal ocorreu na parte da tarde do primeiro dia de trabalho, quando os
representantes das áreas de comunicação dos TCs entraram pela primeira vez em contato com a
ferramenta, suas possibilidades e serviços.
No momento de definição de diretrizes e definição de critérios para a comunicação institucional, pesou o
fato de muitos ainda não terem uma familiaridade com a ferramenta e com o software na qual se baseia
(Joomla), que é formado a partir de princípios colaborativos e co-responsáveis na formação da notícia,
bem como na sua multiplicação.
No entanto, a formação do Grupo de Trabalho e Comunicação, assim como a realização de um
brainstorm bastante eficaz, em que todos tiveram a oportunidade de se manifestar, trocar idéias e
experiências, mostrou o quanto este grupo apresenta potencial para ampliar o uso do Portal dos TCs
dentro de suas organizações e junto à sociedade com que atuam.
Os resultados obtidos no primeiro dia mostram que a familiaridade com a ferramenta ajudará – e muito –
no surgimento de caminhos que ainda não são vistos hoje, mas certamente nos levarão a lugares em que
nos permitirão consolidar a rede dos Tribunais e um maior alinhamento de ação.
Ao final, foi elaborado o Plano de Ação com as seguintes atividades correspondentes ao tema:
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PLANO DE AÇÃO – Grupo de Comunicação
Ação

Descrição

Prazo Responsável ENCAMINHAMENTO
Final
Alimentação Envio de notícias: uma Contínuo
Áreas de
Enviar, via Joomla,
do Portal
ou duas matérias por
Comunicação utilizando o perfil de
semana.
dos TCs. autor, as notícias para
o Portal. Definir
pautas nacionais.
Incluir e destacar
pareceres prévios.
Edição de Escolha das notícias Contínuo IRB (Trícia)
Efetuar seleção e
notícias
que ficarão em
publicação das
destaque na home.
notícias recebidas,
com apoio do GTC.
Contínuo GTC, Ascom Verificar com a Ascom
Realizar
Ter um panorama
Diagnóstico amplo das diferenças,
TCE-SC e IRB
do TCE-SC a
dos sites dos semelhanças, pontos
pesquisa já iniciada
TCs
positivos e de atenção
junto aos TCs.
levantados junto aos
sites dos TCs
Contínuo IRB e GTC Verificar viabilidade e
Ampliar
Contratação de
estrutura do
profissional de
Iniciar processo de
IRB para o comunicação para a
elaboração de perfil e
Portal.
estrutura do IRB, com
contratação do
a finalidade de apoiar
profissional.
as atividades relativas
ao Portal.
Compartilhar Consolidar os dados e 25 de
GTC e NUC Consolidar os dados e
julho
o resultado
apresentar os
do TCE-PE
enviar aos TCs,
da pesquisa
principais pontos
iniciando um debate
realizada no
identificados em
sobre os resultados
VI Fórum
relação às áreas de
dentro do Portal.
comunicação dos TCs
Final de GTC, IRB e TI Contatar e definir
Grupo das
Formar grupo de
julho
áreas de
compartilhamento no
dos TCs
responsáveis em cada
comunicação e-Groupware com
TC, cadastrar no
dos TCs todos os TCs, repassar
grupo, compartilhar os
os conceitos e
documentos,
compromissos do VI
capacitá-los como
Fórum
autores.
Elaboração Confecção de web aula Final de CEDASC e CEDASC elabora web
julho
de Web Aula para disponibilização
GTC
aula antes do
no Portal. Função de
lançamento do Portal
facilitar as informações
para o público interno.
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PLANO DE AÇÃO – Grupo de Comunicação
Ação

Descrição

Prazo
Final

Responsável ENCAMINHAMENTO

aos usuários acerca do
uso da ferramenta.

GTC acompanha e
valida o produto, com
sugestão de ajustes,
caso necessário.
Ajustes
Efetuar ajustes iniciais Final de GTC, GTI e
GTC reúne as
inicias
sugeridos pelo grupo e julho
CEDASC
sugestões de ajustes
pelos TCs
e, junto com
CEDASC, efetua
ajustes.
4 de
Reunião do Realizar reunião dos
GTI e GTC
Encontro conjunto
agosto
GTC com
dois grupos de
para apresentação
GTI
trabalho, para revisão
das alterações
das alterações do
sugeridas pelo GTC
Portal.
ao GTI, para que este
possa contatar o
CEDASC.
15 de
Campanha
Campanha única e
Áreas de
Realizar campanha
de
integrada dos TCs para agosto Comunicação, simultânea para os
divulgação
seu público interno,
Escolas de
servidores dos TCs,
para público com capacitação para
Contas e
ampliando a
interno
utilização da
UELs.
visibilidade da
ferramenta.
ferramenta junto ao
seu público interno.
15 de
Campanha
Campanha única e
Áreas de
Realizar campanha
de
integrada dos TCs para setembro Comunicação simultânea para o
divulgação
público externo.
e GPREs
público externo,
para público
ampliando a
externo
visibilidade da
ferramenta para a
sociedade.
Envolvimento direto
dos presidentes dos
TCs e do IRB.
30 de GTC, TCE-PA, Realizar reunião
Fórum de
Realizar Fórum de
setembro UEL-PA e
Comunicaçã
Comunicação em
preparatória para o
o do
Belém, para efetuar
Promoex
evento, com
Promoex
monitoramento do
levantamento de
Portal e propostas de
nomes de
avanços.
palestrantes externos.
Participação virtual
das áreas dos TCs.
Destaque para
espaço para mostrar
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PLANO DE AÇÃO – Grupo de Comunicação
Ação

Descrição

Pesquisa
Nacional

Realizar pesquisa
nacional sobre a
percepção da
sociedade em relação
aos TCs

Prazo
Final

2008

Responsável ENCAMINHAMENTO
cases dos estados.
(Compatibilizar datas
com o IRB)
IRB, GTC e Levantar quais os TCs
Promoex
já realizaram
pesquisa, para
compartilhamento de
TDRs e elaboração do
documento que
subsidie a realização
de pesquisa nacional.
GTC, IRB e Levantar exemplos,
Promoex
como o da Receita
Federal, para verificar
possibilidades.

2009
Ampliar a visibilidade
do item “controle
social” com criação de
hot site e cartilha sobre
cidadania no âmbito
dos TCs.
11 a 13 GTC, TCE-PE, Realizar reunião
Realizar
Realizar Seminário
de março UEL-PE e
Seminário
Nacional de
preparatória para o
de 2009
Nacional de
Comunicação em
Promoex
evento, com
Comunicaçã
Recife.
levantamento de
o
nomes de
palestrantes externos.
Participação virtual
das áreas dos TCs.
Principal público alvo:
conselheiros.
(Compatibilizar datas
com o IRB e Atricon)
Controle
Social
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Grupo Ambiente de Colaboração e Habilitação no Portal e Rede
Coordenação: Paulo Roberto Riccioni Gonçalves – TCE-SC e Diogenes Carneiro TCM-PA.
Sub- Coordenação: Ricardo Batista Rebouças TCM-CE e Ricardo Almeida TCE-PI.
Colaboradores: Edmilson Santos Galiza (CEDASC) ; Christian Conceicao Guerreiro Santos (CEDASC);
Marcelo José Silva Guedes (CEDASC)
INTRODUÇÃO
Oficina fornecendo visão geral sobre o ambiente de colaboração para a rede de TC’s do Brasil.
PARTICIPANTES
TCE-MS, TCE-CE, TCE-SP, TCE-AL, TCE-AM, TCE-RS, TCE-PA, TCM-GO, TCE-GO, TCE-PI,
TCE-RJ, TCM-RJ, TCE-RN, TCE-MA, TCE-AC, TCE-MG, TCE-PR, TCE-RR, TCE-TO, TCE-RO,
TCE-SC, TCM-PA, TCM-SP, TCE-BA, TCE-MT, TCM-CE e CEDASC.
DESENVOLVIMENTO
O Dr. Diogenes Carneiro abriu a oficina passando a palavra para o Dr. Paulo Roberto Riccioni Gonçalves
que proferiu a apresentação macro do projeto destacando os seguintes tópicos: histórico do projeto Portal
e Rede dos TC’s do Brasil, agradecimentos aos apoiadores/facilitadores/colaboradores do projeto
destacando a importância da participação do CEDASC, composição do GTI, estratégias de
implementação do projeto, infra-estrutura instalada, softwares adotados e cronograma. Após a
apresentação foi iniciada uma demonstração prática do Portal dos TC’s, destacando a aparência, várias
funcionalidades de publicação de conteúdo (Joomla) e a ferramenta de busca de conteúdo (Google CSE).
Após o intervalo, o Dr. Diogenes Carneiro deu seguimento com a apresentação prática da ferramenta de
trabalho em grupo (e-Groupware). Após esta apresentação deu-se inicio a uma discussão aberta com os
participantes onde cada um teve a oportunidade de apresentar suas opiniões e sugestões. O detalhamento
das opiniões e conclusões em grupo estão registrados ao final da ata. Nada mais tendo a discutir, foi
encerrada a oficina.
RESULTADOS ALCANÇADOS
- Os participantes, por unanimidade, entendem que a responsabilidade de publicação de conteúdo do
Portal e Rede dos TC’s do Brasil deve ser atribuída ao Grupo de Comunicação;
- Os participantes, concordaram que a responsabilidade de manutenção das contas de e-mail do Portal e
Rede dos TC’s do Brasil deve ser atribuída as áreas de Tecnologia da Informação dos TCs;
- Os participantes, por unanimidade, homologaram as ferramentas escolhidas pelo GTI para a implantação
do Portal e Rede dos TC’s do Brasil;
- Os participantes, por unanimidade, entendem que as funcionalidades existentes nas ferramentas atendem
de forma satisfatória a implantação e que qualquer ajuste ou nova demanda funcional deve ser solicitada
pelo Grupo de Comunicação como fruto da utilização das ferramentas. Toda demanda será avaliada pelo
GTI e submetida ao IRB para autorização de providências;
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- Os participantes sugerem a criação de um acordo de cooperação técnica entre os TC’s, tendo o IRB
como interveniente, no sentido de facilitar e desburocratizar o compartilhamento de soluções de TI,
facilitando assim o intercâmbio de conhecimento;
- O GTI solicitou aos participantes, apoio para elaborar uma solução de autenticação única (Single SignOn) entre as ferramentas do Portal e Rede. Os seguintes TC’s se prontificaram a dar esse apoio: TCE-PA,
TCE-AL, TCE-MG, TCE-PI, TCE-RR e TCE-MS;

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
- Foi sugerido o melhoramento da ferramenta de busca utilizando a solução atualmente adotada pelo
TCE-MS. Tal melhoria será submetida à avaliação do Grupo de Comunicação;
- Foi solicitado pelas UEL’s a habilitação da ferramenta de gestão de projetos e tarefas do ambiente de
colaboração;
- Foi solicitado a avaliação de uma ferramenta de questionário eletrônico como forma de facilitar a
pesquisa de opinião sobre variados temas;
- Foi sugerido a criação de um Blog corporativo a ser avaliado pelo Grupo de Comunicação;
- Foi sugerido que o desenvolvimento do conteúdo estruturado (Contabilidade, LRF, etc.) seja realizado
de forma compartilhada e distribuída entre os TC’s;
- Foi sugerido a utilização de estatísticas de uso das ferramentas pelos TC’s como forma de incentivo ao
uso destas;
- Dos 26 TC’s representados no VI Fórum, 7 (aprox. 27%) já utilizam a ferramenta de gestão de
conteúdo(Joomla) adotada;
OPINIÕES DOS TC’S
TCM-MS: Mostrou-se satisfeito e já utiliza as ferramentas adotadas;
TCE-CE: Gostou das ferramentas, ratifica a estratégia utilizada. Não conhecia as ferramentas;
TCE-SP: Achou que as funcionalidades presentes são suficientes para começar. Defendeu que não se
deve mais questionar as ferramentas e que a implantação deve começar o quanto antes. Acredita que deve
existir um Plano de Ação de implantação apresentado pelo Grupo de Comunicação;
TCM-AL: Acreditam que deve existir uma solução de autenticação única entre as ferramentas e estão
dispostos a ajudar na implementação. Adotaram as mesmas ferramentas, mas ainda não as utiliza;
TCE-AM: Sugeriu a adoção de uma ferramenta de blog corporativo. Parabenizou o trabalho realizado;
TCM-RS: Concordou com o trabalho realizado pelo GTI e acha que deve começar a implantação;
TCM-RS: Concordou que precisa começar a utilização. Demonstrou preocupação com o uso pelo publico
alvo (não TI). Demonstrou preocupação com a percepção dos benefícios pelo Grupo de Comunicação.
Acha que precisa adicionar informações particulares de cada TC’s (WEBSERVICE);
TCE-PA: Parabenizou o trabalho realizado. Acredita que as funcionalidades são suficientes para começar
o uso. Colocou-se a disposição para auxiliar com desenvolvimento. Já usa as ferramentas;
TCM-GO: Externou que é a primeira vez que participa. Mostrou-se preocupado com a quantidade de
opções das ferramentas. Sugeriu o phpBB como ferramenta de fórum;
TCE-GO: Declarou que as funcionalidades são mais que suficientes para inicio de operação. Reforçou a
necessidade do plano de ação e de responsabilização de geração de conteúdo;
TCE-PI: Ratificou os pontos positivos apresentados. Mostrou-se preocupado com usabilidade e
responsabilização de geração de conteúdo; Preocupou-se com estimulo/propósito de incentivo de uso do
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portal. Sugeriu a apresentação de estatísticas de uso do portal pelos tribunais para competição sadia.
Acham que deve ficar claro para todos que a responsabilidade de conteúdo não é da TI;
TCE-RJ: Concorda com o uso do Joomla (ferramentas);
TCM-RN: Acreditam que deve ser dado foco em promover a adesão dos TC’s.
TCE-MA: Parabenizaram a redução do escopo. Fizeram a mesma escolha das ferramentas. Sugeriram a
interação com o usuário através de enquetes.
TCE-AC: Demonstraram-se felizes com a escolha das ferramentas, pois já as conhecem;
TCE-MG: Parabenizaram o trabalho realizado. Já conhecem as ferramentas; Concordam com os demais
pontos apresentados;
TCE-PR: Mostraram-se preocupados com uso pelos usuários. Sugeriram foco na população (controle
social e transparência). Sugeriram o desenvolvimento compartilhado de soluções por todos os tribunais
(LRF);
TCE-RR: Sugeriram o nivelamento mínimo para inicio imediato do uso das ferramentas;
TCE-TO: Sugeriram a conscientização dos conselheiros como fator fundamental para o sucesso. Já
utilizam as ferramentas;
TCE-RO: Parabenizaram o trabalho. Acreditam que o apoio da UEL é fundamental para promover o
projeto;
CEDASC: Sugeriram a colocação do link do controle publico (controlepublico.org.br) nos sites/intranets
dos TC’s para divulgação. Sugeriram que cada TC deve publicar pelo menos uma solução compartilhada
e um termo de referencia PROMOEX;
Ao final, foi elaborado o Plano de Ação com as seguintes atividades correspondentes ao tema:
PLANO DE AÇÃO - Portal e Rede dos Tribunais de Contas do Brasil

Ação

Descrição

1

Elaboração de minuta de oficio
de divulgação do formato do
arquivo para cadastramento dos
usuários do Portal e Rede
Envio a todos os TC’s do oficio
divulgando formato do arquivo
de cadastramento de usuários do
Portal e Rede
Sugestão de criação de convênio
de compartilhamento de
soluções de TI
Reunião com Grupo de
Comunicação para avaliação do
VI FORUM e propostas de
ajustes/melhorias no Portal e
Rede
Desenvolvimento de solução de
Single Sign-On pelo TCE-PA,
TCE-AL, TCE-MG, TCE-PI,
TCE-RR e TCE-MS

2

3

4

5

Prazo
Final
04/07

Responsável

ENCAMINHAMENTO

Paulo e Cherem
Encaminhar para o IRB para
envio a todos os TC’s

11/07

Cons. Luis Sergio
Gadelha

Envio do oficio a todos os
TC’s

04/07

GTI

Entrega da documentação do
VI Forum

04/08

GTI e IRB

Convocação do grupo GTI e
grupo de Comunicação

30/10

Grupo de
Desenvolvimento da
Desenvolvimento integração de autenticação
– GTI
entre Joomla e E-Groupware
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Grupo Reunião de Coordenadores de Unidades de Execução Local
Coordenação: Claudio Cherem TCE-SC.
Sub- Coordenação: Mario Toledo dos Reis TCM-SP

Data: 24 de junho de 2008
Local: Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Teresina
Horário: 17:30 às 19:30h
INTRODUÇÃO
Grupo de Coordenadores de Unidades de Execução Local, iniciou os trabalhos apresentando seguintes
propostas de trabalho:

1 – Prestações de Contas
2 – Repasse de Recursos
3 - Documentação do Programa - Lista de Pendências
4 – Revisão do Valor dos Projetos
5 – Novas Regras para os Convênios
6 – Calendário de Atividades de 2008
DESENVOLVIMENTO
1 – Prestações de Contas
A Direção Nacional, com base na análise das prestações de contas remetidas e visando dar maior
celeridade ao processo, expôs as seguintes recomendações:
Deve ser enviado o extrato bancário completo, abrangendo todo o período da prestação de contas;
A documentação dos processos licitatórios deve se restringir, apenas, ao relatório de
adjudicação/homologação;
Todas as licitações efetuadas no âmbito do projeto devem ser relatadas e documentadas, tanto em
relação aos recursos de contrapartida local como os repassados por meio do Convênio BID;
As despesas devem ser comprovadas pelo empenho e pelo documento de liquidação do
pagamento, solicitando-se indicar nas notas fiscais o sub-componente a que se referem;
A concessão de diárias deve ser documentada pelos relatórios, que devem ser mais concisos para
evitar acúmulo de papel nas prestações de contas;
A relação de pagamentos deve ser apresentada por subcomponentes, reproduzindo a estrutura
lógica do projeto.
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2 – Repasse de Recursos
Os Tribunais que prestaram conta da primeira parcela receberam recursos referentes à terceira parcela de
2006, que ainda estavam em Restos a Pagar e puderam ser utilizados.
3 - Documentação do Programa - Lista de Pendências
A Direção Nacional informou que há inúmeras pendências referentes à documentação do programa e
solicitou aos Tribunais a regularização da situação. Em relação aos documentos que ainda não foram
encaminhados, foi enfatizada a necessidade da apresentação imediata da Lei Orçamentária de 2008, assim
como o Relatório de Progresso do segundo semestre de 2007, especialmente porque o não cumprimento
de tais condições poderá ensejar o bloqueio dos repasses.
A Direção Nacional encaminhará e-mails aos TCs que apresentam pendência, evitando-se o
constrangimento de divulgar listagem geral.
4 – Revisão dos Projetos
A Direção Nacional do PROMOEX esclareceu que os Projetos dos TCs deverão ser revisados à paridade
de R$1,70 (um real e setenta centavos) por U$ 1.00 (um dólar), em função da desvalorização
relativamente ao início do programa, quando os projetos foram elaborados à taxa de R$2,90 (dois reais e
noventa centavos) por U$ 1.00 (um dólar).
Foi frisado que o valor do Programa, na moeda americana, no montante de US$ 68 milhões, não será
alterado, e sim o resultado da sua conversão em reais.
A proposta do Ministério do Planejamento é de que os Projetos sejam compactados, viabilizando a
execução, e o prazo estendido até o final de 2009. Para tanto, devem ser definidos os produtos
prioritários para a modernização dos TCs, eliminando-se produtos desnecessários.
A este propósito também foi formulada orientação no sentido de que as “atividades” sejam reduzidas e
priorizados os “produtos”, sugerindo-se focar, especialmente, o “redesenho e padronização de processos
de trabalho” bem como a “gestão de pessoal”.
Pode-se condensar os processos de aquisições, reunindo todas as compras relacionadas. Os Planos de
Aquisições serão analisados e avaliados quanto a essa possibilidade.
A Direção Nacional e o Grupo Técnico estudarão as metas do programa e os gatilhos de passagem para
uma segunda fase do PROMOEX, e solicitará todas as informações para a análise que se está propondo.
5 – Novas Regras para os Convênios
O governo federal, através da Portaria Interministerial 127/2008, publicada no DOU de 30/05/2008, está
alterando, em substituição à IN 01/1997, a regulamentação das transferências voluntárias (os convênios)
aos entes federativos e demais instituições e entidades que com ele celebram convênios de cooperação.
Todos utilizarão o mesmo sistema informatizado SICONV (Sistema de Convênios) acessado e divulgado
através de um Portal, ressaltando-se que todos os programas do governo federal já foram mapeados com
essa finalidade.
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Os Conselheiros presentes, representando o IRB e a Atricom, solicitaram à Direção Nacional mais
informações sobre as novas regras, principalmente nos aspectos relacionados a operações bancárias e
prestações de contas, e defenderam a vantagem da manutenção das regras atuais, pelo menos até o final
dessa primeira fase do programa, pois é justamente nesse momento que os TCs devem se dedicar a uma
rápida execução e novas formas de prestar contas, e operacionalizar financeiramente o projeto. Num
primeiro momento os senhores Conselheiros não entendem que a migração para o novo sistema
(SICONV) seja a solução mais adequada.
6 – Calendário de Atividades de 2008
Foi discutido e revisado o calendário de atividades do componente nacional e da gestão do PROMOEX,
não estando incluídas as reuniões de grupos temáticos.
DATA E LOCAL
24 e 25 de julho
Curitiba/PR
14 a 15 de agosto
Palmas/TO
01 a 03 de Setembro
SENADO - DF

13 a 15 de outubro
Brasília/DF
10 a 15 de novembro

01 a 05 de dezembro
Brasília/DF

ATIVIDADE

COORDENAÇÃO

Reunião Auditoria Operacional Nacional
Piloto na área da Educação
Seminário sobre Componentes Locais do
PROMOEX - Planejamento Estratégico e
Gestão de Pessoas
Seminário sobre os Componentes Locais do
PROMOEX - Integração dos TCs no Ciclo
de Gestão Governamental e Procedimentos
de Controle Externo
Oficina para Atualização de Projetos

Instituto Rui Barbosa
TCE-PR
Instituto Rui Barbosa
TCE-TO

VII Fórum IRB-PROMOEX: Harmonização
de Conceitos e Sistema de
Acompanhamento da LRF
Reunião de avaliação da execução do
PROMOEX

Instituto Rui Barbosa

Instituto Rui Barbosa

Direção Nacional do Promoex

Direção Nacional do Promoex

Extra-Pauta
1. A Direção Nacional do PROMOEX solicitou ao IRB e à ATRICON apoio técnico para dar suporte e
acompanhar a execução dos Projetos, iniciando-se pela análise das prestações de contas, em especial as
prestações de contas de recursos antecipados, que ainda não foram analisadas pelo Ministério do
Planejamento.
2. Foi estabelecida a data de 10/07 para a apresentação do Portal ao Governo Federal, especialmente à
STN, iniciando-se, a partir daí, o processo de publicação dos dados da gestão fiscal.
3. Os Conselheiros presentes, representando o IRB e a ATRICON, relataram os debates que ocorreram no
Senado, sob a condução dos Senadores Renato Casagrande e Serys Slhessarenko, abordando o controle
sobre a administração pública e, em especial, os Tribunais de Contas. Informaram que a FENASTC
(Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas) atuou fortemente nas discussões, tecendo
críticas aos TCs, aos Conselheiros e ao PROMOEX. A ATRICON foi convidada a participar dos debates,
sendo representada pelo Coordenador Nacional do PROMOEX. Os conselheiros solicitaram especial
empenho das Unidades de Execução Local na divulgação do Programa, que foi considerada falha pelos
diagnósticos efetuados pelo IRB e pela Coordenação Nacional. Da mesma forma, sugeriram a
intensificação da atuação sobre os produtos relacionados à gestão de pessoas (plano de cargos, avaliação
de desempenho, programas de capacitação) e o desenvolvimento de estudos para transformar em carreira
de Estado a função de auditor fiscal/analista de controle externo.
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4. A Coordenadora Nacional do PROMOEX formulará orientações acerca de “quais componentes
nacionais podem ser alterados” e, também, informou que a repactuação envolveu a prorrogação do prazo
e a revisão do Projeto, e que os valores relativos à contra-partida local devem ser depositados na ocasião
do desembolso.
5. As UEL’s deverão indicar integrantes para atuarem como EDITOR e AUTOR (cadastramento de
usuários do Portal) e que o cadastro de funcionários do Tribunal de Contas deve ser enviado ao IRB por
Ofício, para cadastramento no Portal (passarão a fazer parte dos “autorizados” a acessar a área restrita do
Portal)
6.A título de informação, o “ambiente de colaboração do Portal”, num primeiro momento, será utilizado
pelas UEL’s, pelo Grupo de Auditoria Operacional, pela TI e pela área de Comunicação, sendo que a
UEL deve ser treinada para utilizar as ferramentas imediatamente e repassar aos demais atores e, a este
propósito, conforme exposto anteriormente, foi diagnosticado a necessidade de divulgação do
PROMOEX dentro do próprio Tribunal.
LISTA DOS PRESENTES
ÓRGÃO
IRB
GDPROMOEX
GDPROMOEX
GDPROMOEX
DN/UCP/MP
UCP/MP
TCE/AC
TCE/AL
TCE/AM
TCE/BA
TCE/CE
TCE/GO
TCE/MA
TCE/MT
TCE/MS
TCE/PA
TCE/PR
TCE/PE
TCE/PI
TCE/PI
TCE/RJ
TCE/RN
TCE/RO
TCE/RR
TCE/SC
TCE/SP
TCE/TO

CARGO
Conselheiro
Coordenador Nacional
Coordenador Região NE
Coordenador Região SD
Diretora Nacional
Diretor Programa
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

NOME
Cons. Salomão Ribas - IRB
Cons. Luiz Sérgio G. Vieira – TCM/CE
Cons. Manoel de Castro – TCE/BA
Cons. Elci – TCE-ES
Heloisa Garcia Pinto
Rodrigo Lofrano Alves dos Santos
Cons. Antônio Cristóvão C de Messias
Paulo Rocha Mota
Marcelle C. de Figueiredo Arruda
Vivaldo Evangelista Ribeiro
Giovanna Augusta Moura Adjafre
Adriana de Moraes
Gladys Melo Aragão Nunes
Floriano Grzybowski
Alexandre Augusto Brandes
José Claudio Couto Salgado
Sérgio de Jesus Vieira
Nelson Barreto C B de Menezes
Andrea de Oliveira Paiva
Chrystianne Portela de Mello
Maria Alice dos Santos
Francisco Nascimento de Sousa
Manoel Fernandes Neto
Carlos Heider da Silva Souza
Claudio Cherem de Abreu
Zilter Bonates da Cunha
Evandro Buiati
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TCM/BA
TCM/GO
TCM/PA
TCM/RJ

UEL
UEL
UEL
UEL

José Francisco de Carvalho Neto
Robson Batista Borges
Gabriela Teixeira Chaves Landé
Claudio Sancho Monica

Encerrados os trabalhos elaborou-se o presente relatório.
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ANEXO I – RELAÇÃO DE PARTICIPANTES
Grupo: Comunicação (32)
Nome

Órgão

Email

Cidade

UF

ALEXANDRE ALFAIX DE ASSIS

TCE Goiás

aalfaix@tce.go.gov.br

GOIÂNIA

GO

AMERICO SANTOS CORREA

TCE Mato Grosso

acorrea@tce.mt.gov.br

CUIABÁ

MT

ANDERSON PEREIRA DA SILVA

Ministério do
Planejamento

anderson.silva@planejamento.gov.br

BRASÍLIA

DF

ANGELA VILARINHO DA ROCHA

TCE Piauí

angelavilarinho@uol.com.br

TERESINA

PI

CARLOS MAURICIO RAPOSO

TCM Rio de Janeiro

carlosraposo@uol.com.br

RIO DE JANEIRO

RJ

CLAUDIA BRANDAO DE OLIVEIRA

TCE Piauí

cbrandaooliveira@uol.com.br

TERESINA

PI

DARRIE MARIA MARTINS OMENA

TCE Amazonas

dorriemomena@hotmail.com

MANAUS

AM

DÓRRIE MARIA MARTINS OMENA

TCE Amazonas

dorriemomena@hotmail.com

MANAUS

AM

EDNA DELMONDES

TCE Bahia

delmondes@tce.ba.gov.br

SALVADOR

BA

EDNEY JOSE MARTINS PEREIRA

TCE Pará

EDNEY.MARTINS@TCE.PA.GOV.BR

BELÉM

PA

EDNIZE OLIVEIRA COSTA

TCE Piauí

ednize.oliveira@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

EDUARDO SOUSA DA SILVA

TCE Piauí

edu_sousa_silva@hotmail.com

TERESINA

PI

EUDILENA MARIA MENDES BRASILEIRO

TCE Acre

leninha@tce.ac.gov.br

RIO BRANCO

AC

FERNANDO JOSÉ GOMES ABREU

TCE Maranhão

escambau@hotmail.com

SÃO LUÍS

MA

FLÁVIO TEIXEIRA

TCE Mato Grosso do Sul

flavioteixeira@tce.ms.gov.br

CAMPO GRANDE MS

IZABELLE CAROLINE COSTA CAVALCANTE
BARROS
JANETE DE ARAÚJO GOMES

TCE Piauí

izabelle.barros@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

TCE Roraima

jgomes@tce.rr.gov.br

BOA VISTA

RR

JOÃO PRADO DE ALMEIDA PACHECO

TCE São Paulo

JPPACHECO@TCE.SP.GOV.BR

SÃ£O PAULO

SP

JOIR MEDEIROS RAMALHO

TCE Rio Grande do
Norte

joir@rn.gov.br

NATAL

RN

JOSE TENI CORDEIRO JUNIOR

TCE Ceará

TENI@TCE.CE.GOV.BR

FORTALEZA

CE

LAURI MEYER

TCE Tocantins

LAURIM@TCE.TO.GOV.BR

PALMAS

TO

LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA
BATISTA
MARIA DA CRUZ RUFINO LEAO

TCE Piauí

lucine.batista@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

TCE Piauí

CRUZRUFINO@TERRA.COM.BR

TERESINA

PI

MARIO AUGUSTO DE TOLEDO REIS

TCM São Paulo

mario.toledo@tcm.sp.gov.br

SÃO PAULO

SP

PEDRO DOMINGOS RIBEIRO

TCE Paraná

pedro@documentoreservado.com.br

CURITIBA

PR

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA SIMÕES

TCE Minas Gerais

rsimoes@tce.mg.gov.br

MG

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA SIMÕES

TCE Minas Gerais

rsimoes@tce.mg.gov.br

SILVIO BUENO DE OLIVEIRA FRANCO

TCE Rondônia

SILVIO@TCE.RO.GOV.BR

BELO
HORIZONTE
BELO
HORIZONTE
PORTO VELHO

TRICIA MUNARI PEREIRA

IRB - Instituto Rui
Barbosa

tricia@tce.sc.gov.br

FLORIANOPOLIS

SC

VALTENOR LEÔNCIO DA SILVA

TCE Alagoas

valtenorleoncio@hotmail.com

MACEIÓ

AL

VILMAR BARROS MIRANDA

TCE Piauí

vilmar.barros@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

ZILMA DE CARVALHO MELO

TCE Piauí

zilmamelo@yahoo.com.br

TERESINA

PI

MG
RO

Grupo: Tecnologia (40)
Nome

Órgão

Email

Cidade

UF

ANA VALERIA PRATA DE ALMEIDA

TCE Pará

valeria@tce.pa.gov.br

BELÃ‰M

PA
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ANTONIO DE CARVALHO TORRES

TCM Bahia

antonio@tcm.go.gov.br

GOIANIA

GO

ANTONIO DE CARVALHO TORRES

TCM Goiás

antonio@tcm.go.gov.br

GOIÂNIA

GO

ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE

TCE Piauí

antonio.henrique@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO

TCE Piauí

antonio.moreira@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

ANTONIO RICARDO LEÃO DE ALMEIDA

TCE Piauí

ricardo.almeida@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

CARLOS THOMAS DE ALMEIDA MELO

TCE Minas Gerais

CAMELO@TCE.MG.GOV.BR

MG

CARLOS THOMAS DE ALMEIDA MELO

TCE Minas Gerais

camelo@tce.mg.gov.br

CHRISTIAN CONCEICAO GUERREIRO
SANTOS
CLÁUDIO FERREIRA BAQUES

TCE Bahia

christian@tce.ba.gov.br

BELO
HORIZONTE
BELO
HORIZONTE
SALVADOR

TCE Rio Grande do Sul

baques@tce.rs.gov.br

PORTO ALEGRE

RS

DIOGENES LEMOS CARNEIRO

TCM Pará

dio.carneiro@tcm.pa.gov.br

BELEM

PA

EDMILSON SANTOS GALIZA

TCE Bahia

edmilson@tce.ba.gov.br

SALVADOR

BA

EDUARDO SUPRINYAK FILHO

TCE Paraná

suprink@tce.pr.gov.br

CURITIBA

PR

ELYNDER BELARMINO DA SILVA LINS

TCE Amazonas

elynder@tce.am.gov.br

MANAUS

AM

FERNANDO DE MACEDO DUARTE

TCE São Paulo

MG
BA

fduarte@tce.sp.gov.br

SÃƒO PAULO

SP

FREDERICO HENRIQUE GOLDSCHMIDT NETO TCE Rio Grande do Sul

fred@tce.rs.gov.br

PORTO ALEGRE

RS

GIORDANO MOCHEL NETTO

TCE Maranhão

gmochel@yahoo.com.br

SÃO LUIS

MA

IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA

TCE Piauí

iuryfrancisco@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

JEFFESON DA SILVA SANTOS

TCE Acre

jeffeson@tce.ac.gov.br

RIO BRANCO

AC

KERCHEN ELTEQUE OLIVEIRA PEREIRA

TCE Alagoas

KERCHEN@WEBMAIL.TC.AL.GOV.BR

MACEIÓ

AL

KERCHENN ELTEQUE DE OLIVEIRA PEREIRA

TCE Alagoas

kerchenn@gmail.com

MACEIO

AL

LEANDRO SARAN

TCE Mato Grosso do Sul

leandrosaran@tce.ms.gov.br

CAMPO GRANDE

MS

LUIZ ANTONIO BARDARO MANZI

TCE Rio de Janeiro

luizbm@tce.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO

RJ

MANOEL FIGUEIREDO CASTRO

TCE Bahia

GABMANOELCASTRO@TCE.BA.GOV.BR SALVADOR

BA

MARCELO JOSE SILVA GUEDES

TCE Bahia

marcelo.guedes@tce.ba.gov.br

SALVADOR

BA

MARCOS TEIXEIRA BEZERRA

TCE Ceará

marcos@tce.ce.gov.br

FORTALEZA

CE

NADIR ALBUQUERQUE CÂNCIO

TCE Alagoas

sorayaomena@hotmail.com

MACEIÓ

AL

PAULO ROBERTO O DE MELO

TCE Rio Grande do
Norte

pauloroberto@rn.gov.br

NATAL

RN

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE MELO

TCE Rio Grande do
Norte

pauloroberto@rn.gov.br

NATAL

RN

PAULO ROBERTO RICCIONI GONÇALVES

TCE Santa Catarina

RICCIONI@TCE.SC.GOV.BR

FLORIANOPOLIS

SC

RAIMUNDO DAS GRAÇAS PENNA PEREIRA

TCM Pará

raimundo.pereira@tcm.pa.gov.br

BELEM

PA

REGINA HELENA A. S. FRANK

TCE Rio Grande do Sul

regina@tce.rs.gov.br

PORTO ALEGRE

RS

RENATA CRISTINA LAGE SOUZA

TCE Tocantins

RENATACLS@TCE.TO.GOV.BR

PALMAS

TO

RENATO KRONIT DE SOUZA

TCE Goiás

rkronit@tce.go.gov.br

GOIÂNIA

GO

RICARDO BATISTA REBOUCAS

TCM Ceará

ricardo@tcm.ce.gov.br

FORTALEZA

CE

RICARDO SHIGUEAKI MATSUMOTO

Ministério do
Planejamento

ricamatsu@gmail.com

BRASÍLIA

DF

RODOLFO LUIZ PARDO DOS SANTOS

TCM Rio de Janeiro

rpardo@rio.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO

RJ

WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA

TCE Piauí

weslley.lima@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

WEYLER NUNES MARTINS LOPES

TCE Piauí

weylerl@hotmail.com

TERESINA

PI

WILTER ARAÚJO CAVALCANTI

TCE Roraima

wilter@tce.rr.gov.br

BOIA VISTA

RR

Grupo: UEL (40)
Nome

Órgão

Email

Cidade

UF

ADRIANA DE MORAES

TCE Goiás

MORAESADRIANA@GMAIL.COM

GOIÂNIA

GO
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ALEXANDRE AUGUSTO BRANDES

TCE Mato Grosso do Sul

alexandrebrandes@tce.ms.gov.br

ALMIRA ALICE CARVALHO SILVA

TCE Piauí

ALMIRACARVALHO@YAHOO.COM.BR TERESINA

PI

ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA

TCE Piauí

andrea.paiva@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

CARLOS HEIDER DA SILVA SOUZA

TCE Roraima

csouza@tce.rr.gov.br

BOA VISTA

RR

CHRYSTIANNE PORTELA DE MELLO

TCE Piauí

chrystianne.veloso@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

CLÁUDIA JOVANKA CURY DE MIRANDA

TCE Piauí

CLAUDIA.JOVANKA@TCE.PI.GOV.BR

TERESINA

PI

CLAUDIO CHEREM DE ABREU

TCE Santa Catarina

CHEREM@TCE.SC.GOV.BR

FLORIANOPOLIS

SC

CLAUDIO SANCHO MONICA

TCM Rio de Janeiro

csancho@rio.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO

RJ

CLAUDIO SANCHO MÔNICA

TCM Rio de Janeiro

adilsondaluz@yahoo.com.br

RIO DE JANEIRO

RJ

EVANDRO BUIATI

TCE Tocantins

evandrobuiati@yahoo.com.br

PALMAS

TO

FLORIANO GRZYBOWSKI

TCE Mato Grosso

floriano@tce.mt.gov.br

CUIABÁ

MT

FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO DE
MACEDO
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR

TCE Piauí

francisco.macedo@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

TCE Piauí

francisco.assis@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA

TCE Rio Grande do
Norte

nascimento-tcd@rn.gov.br

NATAL

RN

GABRIELA TEIXEIRA CHAVES LANDÉ

TCM Pará

gabriela.lande@tcm.pa.gov.br

BELÉM

PA

GIOVANNA AUGUSTA MOURA ADJAFRE

TCE Ceará

giovanna.adjafre@gmail.com

FORTALEZA

CE

GLADYS MELO ARAGÃO NUNES

TCE Maranhão

gladysmelo@gmail.com

SÃO LUÍS - MA

MA

HELOISA GARCIA PINTO

Ministério do
Planejamento

heloisa.pinto@planejamento.gov.br

BRASÍLIA

DF

IRAPUAN NOCE BRAZIL

TCE Mato Grosso

irapuan@tce.mt.gov.br

CUIABÁ

MT

JAYLSON CAMPELO

TCE Piauí

jaylson.campelo@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

JOSÉ CLAUDIO COUTO SALGADO

TCE Pará

JOSEBIELA@HOTMAIL.COM

BELÉM

PA

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO NETO

TCM Bahia

jose.neto@tcm.ba.gov.br

SALVADOR

BA

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO NETO

TCM Bahia

jose.neto@tcm.ba.gov.br

SALVADOR

BA

MANOEL FERNANDES NETO

TCE Rondônia

neto@tce.ro.gov.br

PORTO VELHO

RO

MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO
ARRUDA
MARIA ALICE DOS SANTOS

TCE Amazonas

marcelle.arruda@tce.am.gov.br

MANAUS

AM

TCE Rio de Janeiro

mariast@tce.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO

RJ

MARIA ALICE DOS SANTOS

TCE Rio de Janeiro

mariast@tce.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO

RJ

MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO DE OLIVEIRA

TCE Piauí

CEICARUFINO@BOL.COM.BR

TERESINA

PI

NELSON BARRETO C B DE MENEZES

TCE Pernambuco

NELSON@TCE.PE.GOV.BR

RECIFE

PE

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS

TCE Mato Grosso

odilley@tce.mt.gov.br

CUIABÁ

MT

PAULO ROCHA MOTA

TCE Alagoas

paulorochamota@gmail.com

MACEIÓ

AL

RICARDO HENRIQUE DA SILVA CÂMARA

TCE Rio Grande do
Norte

rhcamara@rn.gov.br

NATAL

RN

ROBSON BATISTA BORGES

TCM Goiás

robson@tcm.go.gov.br

GOIANIA

GO

RODRIGO LOFRANO ALVES DOS SANTOS

Ministério do
Planejamento

rodrigo.lofrano@planejamento.gov.br

BRASÍLIA

DF

ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

TCE Alagoas

conselheirarosa.albuquerque@tc.al.gov.br

MACEIÓ

AL

ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA

TCE Piauí

rose.capuchu@tce.pi.gov.br

TERESINA

PI

SÉRGIO DE JESUS VIEIRA

TCE Paraná

svieira@tce.pr.gov.br

CURITIBA

PR

VIVALDO EVANGELISTA RIBEIRO

TCE Bahia

vivaldo@tce.ba.gov.br

SALVADOR

BA

ZILTER BONATES DA CUNHA

TCE São Paulo

ZCUNHA@TCE.SP.GOV.BR

SÃƒO PAULO

SP
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CAMPO GRANDE

MS

Órgãos e entidades representadas no Fórum:

TCE Piauí, TCE Roraima, TCE Amazonas, TCE Acre, TCE Rondônia, TCE Mato Grosso, TCE Pará,
TCE Piauí, TCE Piauí, TCE Roraima, TCE Amazonas, TCE Acre, TCE Rondônia, TCE Mato Grosso,
TCE Pará, TCE Mato Grosso do Sul, TCE Goiás, TCE Tocantins, TCE Minas Gerais, TCE Rio de
Janeiro, TCE São Paulo, TCE Paraná, TCE Santa Catarina, TCE Rio Grande do Sul, TCE Maranhão,
TCE Ceará, TCE Rio Grande do Norte, TCE Pernambuco, TCE Alagoas, TCE Bahia, TCM Pará, TCM
Goiás, TCM São Paulo, TCM Rio de Janeiro, TCM Bahia, TCM Ceará, Ministério do Planejamento, IRB
- Instituto Rui Barbosa.
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