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A Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV) seguindo o
Plano de Gestão para o período de 2021-2023 teve

como principal meta a inovação nas atividades
desenvolvidas sob sua responsabilidade, além de primar
pelas ações de capacitação e qualificação profissional

aos servidores do Tribunal e para a difusão de
conhecimentos aos servidores de órgãos jurisdicionados. 
Esta atuação contribuiu para a efetividade do exercício

do controle externo dentro de um contexto de
transformação digital pelo qual perpassam as

instituições públicas e, em especial, esta Corte de
Contas. Também se buscou uma nova roupagem para o
fomento do controle social, no intuito de acompanhar a

dinâmica da inovação. 
Todas as ações foram planejadas de acordo com as

necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
sob a Presidência da Conselheira Maria de Lourdes Lima

de Oliveira.
 Das ações do Plano de Gestão 2021-2023, destacam-se

aquelas sob a responsabilidade da ECAV, com a
respectiva apresentação dos resultados a seguir.

 

INTRODUÇÃO
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O Plano de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará está centrado
nas diretrizes constantes na Resolução Nº 17.794/2009, que instituiu o Sistema
de Planejamento de Gestão, assim como na Resolução que aprovou o Plano
Estratégico 2022-2027 do TCE-PA. 

PLANO DE GESTÃO
2021/2023

"A mesa diretora do TCE-PA, durante o período de fev./2021
a jan./2023, tem “inovação” como palavra chave de sua
gestão. Dentro de um contexto colaborativo, compartilhado e
com troca de boas experiências, estabelecendo diálogo
permanente com os Conselheiros, Conselheiros Substitutos,
jurisdicionados, corpo funcional do Tribunal e, com toda a
sociedade"
Plano de gestão fev. /2021 - jan. /2023 - Tribunal de Contas
do Estado do Pará. - Belém : TCE, 2021.  p.13.

A Escola de Contas Alberto Veloso, objetivando estabelecer o planejamento
de suas ações educacionais para o período compreendido entre 2021-2023,
teve como objetivo a atualização de três dos seus instrumentos normativos, a
fim de tornar mais efetivo o fluxo de trabalho, além de implantar o novo
website da Escola e o novo website do programa TCE Cidadão, tendo
concluído 100%  das ações previstas, conforme demonstrado:

Maiores informações
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http://projetos.tce.pa/sisplanRelatorios/index.php?controle=Desempenho&acao=listarDesempenhos


REVISÃO DOS
NORMATIVOS DA ECAV
O trabalho pedagógico na ECAV tem como base os planos de educação. Pela
Resolução Nº 18.657/2014, a escola tinha  dois planos como norte: Plano de
Educação Corporativa (PEC) e Plano de Capacitação de Jurisdicionados
(PCJ).
A atualização dos Planos de Educação se tornou necessária pela dinâmica de
trabalho da Rede das Escolas de Contas (Reducontas). O controle social
passou a ter grande destaque, em função do papel pedagógico atribuído aos
Tribunais de Contas e, além disso, o Marco de Medição do Desempenho dos
Tribunais de Contas (MMDTC) apresentou como um dos quesitos avaliativos a
elaboração de um plano voltado especificamente à capacitação de Membros
e Procuradores de Contas.

Nesse contexto, a ECAV passa a ter como documentos que norteiam as ações
educacionais de acordo com o público-alvo a ser trabalhado. O PEC tem como
foco os servidores do TCE-PA; o PCJ atua junto aos servidores de órgãos
jurisdicionados ao Tribunal, com destaque para aqueles cuja competência
organizacional remete ao controle interno; o POCS busca atender aos cidadãos em
geral, em especial alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas e
privadas do Estado com o Programa TCE Cidadão; e por sua vez, o PCM é voltado
à formação continuada de Conselheiros e Conselheiros Substitutos da Corte de
Contas, bem como abrange capacitações para Procuradores do Ministério Público
de Contas (MPC/PA).

A equipe técnica da ECAV iniciou o
processo de atualização do PEC do PCJ
antes do Plano de Gestão 2021-2023,
consolidando os trabalhos durante a gestão
da Conselheira Lourdes Lima. Também
foram elaborados o Plano de Orientação
aos Controladores Sociais (POCS) e o Plano
de Capacitação de Membros (PCM). Todos
os Planos foram validados pela Presidência
do Tribunal e pelo Conselho Consultivo da
ECAV, em reunião realizada na data de
21/11/2021.

Reunião do Conselho Consultivo para
aprovação dos Planos Educacionais
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MODERNIZAÇÃO DO
WEBSITE DA ECAV

 Tendo como foco a inovação e a transformação digital, grande parte
impulsionada pela necessidade de melhor utilização da tecnologia na

educação em consequência da pandemia, e para atender cada vez mais
aos princípios da transparência e da comunicação do setor público,

observou-se a necessidade de modernização do website da escola de
contas, com a estrutura virtual mais acessível e intuitiva ao usuário.

 
Todas as etapas de elaboração do novo portal foram realizadas, e

atualmente o website da ECAV já se encontra em funcionamento e com
permissão de acesso ao público interno e externo, o que implica na
finalização com sucesso da ação 12 do Plano de Gestão 2021-2023

 

Aponte a câmera do 
celular para o QR code

10



 A atualização do website foi realizada em parceria com a Secretaria
de Tecnologia da Informação e a Assessoria de Comunicação do TCE-
PA. Além disso, foram elaborados vídeos para apresentação do
Programa TCE Cidadão no formato EAD, tendo como facilitadores a
Diretora Geral da ECAV e o Auditor de Controle Externo Fabio
Anderson Costa, e integram um mini curso na Plataforma Moodle do
TCE-PA, com direito à certificação do participante.

MODERNIZAÇÃO DO
WEBSITE TCE CIDADÃO

TCE

 Clique no ícone abaixo para acessar as videoaulas 

Clique no ícone abaixo para acessar o website
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https://ead.tcepa.tc.br/
https://www.tcepa.tc.br/tcecidadao/


OUTRAS REALIZAÇÕES
DA GESTÃO 2021-2023

PLANO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

2021-2023

Durante a vigência do Plano de Gestão 2021-2023 foram realizadas ações
educacionais de acordo com os Planos de Capacitação da ECAV. Ao ofertar
ações de capacitação, a ECAV tem como fundamento o constante do Plano de
Educação Corporativa, Plano de Capacitação de Jurisdicionados, Plano de
Orientação aos Controladores Sociais e Plano de Capacitação de Membros. 
A somatória de capacitações do PEC considerou todas as ações realizadas
pelos servidores que foram ofertadas pela ECAV e por outras instituições, no
formato presencial, on-line ou híbrido.
A expressão “Participantes com repetição” significa que um participante
realizou mais de uma ação educacional e, por esta razão, as somatórias de
participantes ultrapassam a quantidade de servidores do TCE-PA.

986
AÇÕES DE CAPACITAÇÃOPARTICIPAÇÕES

 (com repetição)

4.459 39.742
CARGA HORÁRIA
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DE

JURISDICIONADOS 

2021-2023

28
AÇÕES DE CAPACITAÇÃOPARTICIPAÇÕES

 (com repetição)

1.027 145
CARGA HORÁRIA

PLANO DE ORIENTAÇÃO AOS

CONTROLADORES SOCIAIS 

2021-2023

38
AÇÕES DE CAPACITAÇÃOPARTICIPAÇÕES

 (com repetição)

1.937 44
CARGA HORÁRIA
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS 

2021-2023

10
AÇÕES DE CAPACITAÇÃOPARTICIPAÇÕES

 (com repetição)

84 173
CARGA HORÁRIA

RESULTADO GERAL DE EXECUÇÃO DOS

PLANOS EDUCACIONAIS

2021-2023

1.062
AÇÕES DE CAPACITAÇÃOPARTICIPAÇÕES

 (com repetição)

7.507 40.104
CARGA HORÁRIA
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ELABORAÇÃO DO 
PDI E DO PPP

Durante a gestão da Conselheira Lourdes Lima foi criada, por meio
da Portaria Nº 37.690/2021 a Comissão para Elaboração do Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Programa Pedagógico de
Curso (PPP), com servidores de várias unidades de trabalho do TCE-
PA, no intuito de elaborar os documentos para credenciar a ECAV
como uma Instituição de Ensino Superior perante o Conselho Estadual
de Educação. Foram realizadas diversas reuniões ao longo do ano, o
que gerou como produto o PDI e proposta do PPP do primeiro curso a
ser ofertado pela ECAV na oportunidade do credenciamento, a saber,
Curso de Especialização em Gestão Pública e Controle Externo da
Administração Pública. Os documentos, já entregues à Presidência do
TCE-PA, apesar não constarem no Plano de Gestão 2021-2023, são
uma ação de importância ímpar para a Escola de Contas Alberto
Veloso e para a Corte de Contas, por avançar no processo formação
continuada de servidores internos e de outras instituições.

15



FÓRUM INOVAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO PARA O
CONTROLE ATUAL E FUTURO

 O Fórum Inovação e Transformação para o controle Atual e futuro – 75
anos do TCE-PA foi realizado no dia 10/06/2022, e ocorreu no formato
híbrido, com transmissão on-line pelo canal do TCE-PA no Youtube. 
Na programação constavam nomes como o senhor Ministro do STF Luiz Fux
com a palestra “Os Tribunais de Contas e o STF: eficiência, controle e
accountability”; a senhora Cristiana Fortini palestrando sobre o tema
“Aspectos inovadores das contratações públicas”; senhor Marcos Nóbrega,
com o tema “Inovações em Contratações Públicas: o que nos espera no
futuro”; senhora Tatiana Camarão, com a palestra “Desafios para
proporcionar um salto de qualidade e eficiência nas contratações
públicas”; o senhor Bruno Dantas, Ministro do TCU, com a palestra “Análise
da crítica da transformação do controle externo a cargo do TCU: o
paradigma constitucional de 1988”, e o senhor Jacoby Fernandes tratando
sobre “Competência para julgamento de TCE e prescrição”.
 O público participante alcançou 462 pessoas, entre membros,
procuradores de contas, servidores do TCE-PA e demais instituições.

Clique para acessar a transmissão
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https://www.youtube.com/watch?v=YP8GhRt1Lkg


AÇÃO DO PROGRAMA TCE
CIDADÃO EM PARCEIRA
COM O IDEFLOR-BIO

 No dia 22 de junho de 2022 foi realizada ação do Programa TCE
Cidadão em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio). Um público composto de
75 alunos da rede estadual de ensino, com idades entre 11 e 15 anos,
participantes dos projetos Usinas da Paz, do Programa Territórios da Paz
do Governo do Estado do Pará, foram convidados a participar da palestra
nas dependências do Ideflor-bio. 
 A palestra, que foi conduzida pela servidora Andrea Cavalcante, auditora
de controle externo, que tratou de conceitos de cidadania, controle social
e controle externo. Após a palestra os alunos realizaram o plantio de 75
mudas de árvores no Parque do Utinga, em celebração aos 75 anos do
TCE-PA. 
 O evento foi desenvolvido pela ECAV e teve representantes do corpo
dirigente do Tribunal de Contas, Presidente Conselheira Lourdes Lima,
conselheira vice-presidente Rosa Egídia, o conselheiro corregedor
Fernando Ribeiro, o conselheiro ouvidor Odilon Inácio Teixeira, o
conselheiro Luis Cunha, conselheiro Cipriano Sabino e conselheiros
substitutos Julival Silva Rocha e Edvaldo Fernandes de Souza. Também se
fizeram presentes os Procuradores de Contas Silaine Vendramin,
Stephenson Victer, Stanley Botti e Deíla Maia.
 A ação marcou o retorno do Pograma TCE Cidadão no formato
presencial, considerando que o ano de 2021 não foram realizadas
palestras neste formato em função da pandemia e suspensão das aulas
presenciais nas escolas.
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CLIQUE AQUI
PARA ACESSAR
OS RELATÓRIOS

DO TCE
CIDADÃO
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https://www.tcepa.tc.br/tcecidadao/numeros.php


PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO
DA COMISSÃO DE GARANTIA DE
QUALIDADE DO MMD-TC

Em agosto de 2022, a ECAV participou da avaliação realizada pela Comissão
de Garantia de Qualidade do MMD-TC com as evidências concernentes aos
indicadores presentes no programa correlacionados às Escolas de Contas,
apresentando as metas alcançadas, bem como os parâmetros estabelecidos,
os avanços técnicos alcançados e os ganhos revertidos para a própria
sociedade, recebendo a nota 4,0, por atender com as evidências necessárias.

ELABORAÇÃO DO LIVRO
COMEMORATIVO DOS 15 ANOS
DA ECAV

 A ECAV foi criada por meio da
Resolução nº 17.278, de 30 de
novembro de 2006, completando 15
anos em 2022 com o propósito de
promover ações educacionais aos
servidores do TCE-PA, bem como a
servidores de órgãos jurisdicionados
e sociedade em geral, pelo fomento
ao controle social. 

 A Escola de Contas Alberto Veloso
também se fez presente com o
registro da memória de 15 aos de
atuação no TCE-PA, na terceira
edição da Revista Histórica do
Tribunal de Contas do Estado do
Pará, lançada em comemoração aos
75 anos da Corte de Contas. 

Como forma de celebrar o advento
dos 15 anos, na gestão da
conselheira Lourdes Lima foi
elaborada pela equipe técnica a
Revista Comemorativa da ECAV,
com o dossiê de informações e fotos
da Escola de Contas Alberto Veloso.
A revista atualmente encontra-se na
fase final de revisão para
lançamento no início de 2023.
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https://www.tcepa.tc.br/marco-de-medicao-do-desempenho-mmd/introducao


Em 2022 foi encerrada a nomeação e posse dos servidores efetivos
advindos do Concurso Público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio do quadro de
pessoal do TCE-PA, de fevereiro de 2016. 
Desde o início do processo de nomeação dos servidores, ao final de 2016, o
Programa de Ambientação era realizado no formato presencial, o que se
tornou inviável com a pandemia.
Nesse contexto, o Programa de Ambientação para Servidores Ingressantes,
passou a ser ofertado no formato híbrido: parte da capacitação foi
realizada presencialmente, em especial as informações iniciais da
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP) concernentes à vida funcional dos
servidores e parte na modalidade à distância, na Plataforma Moodle do
TCE-PA.
Para a elaboração da Trilha de Ambientação a ECAV contou com a
participação dos gestores do tribunal, que fizeram palestras gravadas
apresentando as unidades de trabalho da Corte de Contas aos servidores
ingressantes. Até o momento, 39 servidores ingressantes do TCE-PA tiveram
acesso à trilha.
A Trilha do Programa de Ambientação para Servidores Ingressantes conta
com 12h de carga horária e está disponível no link, e o acesso é liberado
pela equipe da ECAV aos servidores ingressantes e demais servidores do
tribunal interessados.

TRILHA DO PROGRAMA DE
AMBIENTAÇÃO PARA
SERVIDORES INGRESSANTES 

Clique no ícone para acessar
a Trilha de Ambientação
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https://ead.tcepa.tc.br/


FÓRUM TCE-PA E
JURISDICIONADOS
100% ONLINE

 O 10º Fórum TCE-PA e Jurisdicionados foi realizado pela primeira vez no
formato EAD, nos dias 28 e 29 de junho de 2021, com o tema “Inovação e
Efetividade frente aos Desafios da Gestão Pública”, sob a coordenação da
Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes.
 Foi utilizada a plataforma Zoom como software para a teleconferência e o
canal do YouTube do Tribunal de Contas do Estado do Pará para a
transmissão ao vivo do evento, que teve como palestrantes e respectivas
palestras o Ministro Emérito do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Brito:
“Estratégias de Inovação frente aos Desafios da Gestão Pública”; o Analista
de Controle Externo-Organizacional do TCE-RJ Sérgio Lino da Silva
Carvalho: “O controle das despesas públicas no cenário de pandemia”;
Conselheiro Substituto Marcos Nóbrega, do TCE-PE: “Inovações trazidas
pela Nova Lei de Licitações e suas aplicabilidades”; Conselheiro do TCE-
MG e Vice-presidente de relações institucionais do Instituto Ruy Barbosa –
IRB, Conselheiro Sebastião Helvécio: “Produção de Dados – importância
para a gestão e fiscalização”; Conselheiro Substituto Gerson dos Santos
Sicca, do TCE-SC: “A execução dos Planos Estaduais e Municipais de
Educação, o papel dos gestores públicos e a atuação dos Tribunais de
Contas”; o Analista de Controle do TCE-PR Nelson Nei Granato: “Inovação
nas Normas de Fiscalização”. Em relação às participações, 267 membros e
servidores do TCE-PA, 357 servidores de 75 entidades, 123 prefeituras, bem
como participantes do TCU, TCE-PE, TCE-MG, TCE-RO, TCE-AP, TCE-ES,
TCE-RJ, TCE-RN, TCE-RS, TCM-BA, TCM-GO, TCM-CE, TCM-PA, TJPA, TRT-8,
TRE-PA, MPC-PA, Ministério Público de Contas dos Municípios e 13
Universidades.

Clique para acessar a transmissão
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PROGRAMA CONVERSANDO
COM O CONTROLE INTERNO
ONLINE/2021

 Em 2021, considerando a pandemia, foi
consolidado o Programa Conversando com
o Controle Interno (CCI) online na
plataforma Moodle do TCE-PA, obtendo
abrangência interestadual e nacional, com
gravação das aulas ministradas pelos
Auditores de Controle Externo do TCE-PA,
Andrea Martins Cavalcante, Antonio Carlos
Jr. e Rafael Laredo Mendonça: “Prestação
de Contas em Tempos de Pandemia” (aula
magna); Conversa I: “Fundamentos do
Controle Interno”; Conversa II: “Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos”;
Conversa III: “Controle da Gestão
Orçamentária e Financeira”; Conversa VI:
“O Controle Interno e a Prestação de
Contas de Convênios”. A Trilha encontra-se
disponível na Plataforma Moodle, no site da
Escola de Contas.
 O CCI tem como objetivo a aproximação
do controle externo, exercido pelo TCE-PA e
os controles internos dos órgãos
jurisdicionados, com ações de
aperfeiçoamento dos procedimentos
pertinentes a esses controles.

Clique para acessar
 a transmissão
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https://www.youtube.com/watch?v=qpWyrjCupDU&list=PLdigak71prGUFPyii6b_wM1o0673ScQJp&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=k0MOAUJiJZ0&list=PLdigak71prGUFPyii6b_wM1o0673ScQJp&index=10&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kSrJiitE_KU&t=27s
https://ead.tcepa.tc.br/index.php


PROGRAMA CONVERSANDO
COM O CONTROLE
INTERNO/2022

O Programa Conversando com o Controle Interno em 2022 foi realizado no
formato presencial, em três municípios paraenses. Nos dias 04 e 05 de agosto na
cidade de Marabá; nos dias 18 e 19 de agosto, pela primeira vez, no município
de Soure, na região do Marajó, e nos dias 01 e 02 de setembro em Santarém. Os
três eventos do Programa conversando como o Controle Interno em 2022
alcançaram o maior público que já participou de eventos do CCI, ao todo 962
pessoas, sendo o maior evento voltado à interiorização no quesito pedagógico
já promovido pelo TCE-PA

Marabá
 No dia 04 de agosto participou o Conselheiro aposentado Sebastião Helvécio,
Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Rui Barbosa (IRB), com a
palestra “Governança Pública: Desafios e Oportunidades”; Patrick Bezerra
Mesquita, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará,
palestrando sobre “Os Tribunais de Contas e o seu Papel Constitucional”; o painel
temático “Convênios e Contratos na Administração Pública e o Controle Interno”
teve como expositores o secretário de Representação do TCE-PA em Santarém,
Antonio Carlos Ferreira Júnior, apresentando o tema “Controle da Gestão de
Convênios”, e o secretário de representação do TCE-PA em Marabá, Rafael Larêdo,
com o tema “Fiscalização de Contratos e Convênios: a atuação do fiscal e do
Controle Interno”. O painel “Fiscalização, Controle e o Terceiro Setor” teve como
palestrantes Fabiano Almeida de Oliveira, presidente da Comissão Estadual de
Estudos e Técnicas sobre Cooperativismo do CRC-PA, apresentando a palestra “O
Terceiro Setor e as leis de incentivos: da captação à prestação de contas”, e a
palestra ““As organizações sociais, as parcerias com a Administração Pública e o
controle exercido pelo Ministério Público” foi apresentada pela promotora titular da
8ª Promotoria de Justiça Cível de Marabá, Josélia Leontina de Barros Lopes.
No dia 05 de agosto os inscritos puderam prestigiar o painel temático
“Planejamento e Execução da Despesa Pública e o Controle Interno”, apresentado
pelos conselheiros substitutos do TCE-PA Julival Rocha e Daniel Mello, que trataram
sobre o tema Nova Lei de Licitações e o controle das contratações públicas”. Em
seguida, o tema Controle da gestão orçamentária e financeira” foi apresentado
pela conselheira substituta do TCMPA Márcia Costa, e o tema “LGPD no Setor
Público” foi tratado na palestra proferida pela vice-presidente da OAB Marabá,
Jessica Abreu.
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Soure
 O evento Conversando com o
Controle Interno foi realizado
também no município de Soure, pela
primeira vez. Nos dias 18 e 19 de
agosto, reunindo um total de 350
gestores de instituições de 11
municípios da região marajoara. A
ação educacional contou com a
participação efetiva dos
Conselheiros e Conselheiros
Substitutos do TCE-PA e dos
Procuradores de Contas do MPC-PA;
do vice - presidente do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do
Pará (TCMPA), Antônio José
Guimarães e da conselheira
substituta Márcia Costa, tendo a
expressiva participação de
representantes dos órgãos de
controle externo, marcando a
aproximação das instituições em
relação aos jurisdicionados,
representados pelo Prefeito de
Soure e seus respectivos secretários,
com representatividade de diversos
gestores e servidores públicos dos
municípios do Marajó. Houve,
também, expressiva participação de
universitários dos cursos de
administração e ciências contábeis
das faculdades da região.
Foram realizadas dez palestras
sobre temas pertinentes à função de
controle entre os quais
desenvolvimento e transparência,
incentivos fiscais, o papel
constitucional dos tribunais de  con-

tas, o Terceiro Setor e as leis de
incentivos, as organizações sociais e
as parcerias com a Administração
Pública, planejamento e execução
da despesa pública e convênios e
contratos.
  Compondo a programação do
evento, foram realizadas três
palestras do Projeto TCE Cidadão
nas Escolas a 180 alunos das escolas
estaduais de ensino fundamental e
médio José Rodrigues Viana e
Delgado Leão, em Cachoeira do
Arari e a 140 estudantes das escolas
Gasparino Batista da Silva e Edda
de Sousa Gonçalves, localizadas em
Soure. Também foram contemplados
45 discentes do curso de Ciências
Contábeis da Universidade Federal
do Pará (UFPA) - Campus de Soure
com a palestra correspondente ao
Projeto TCE Cidadão Universitário.
Os Conselheiros do TCE-PA
visitaram no dia 18 de agosto, o
Museu do Marajó, em Cachoeira do
Arari e, na sexta, 19, conheceram as
experiências da Fazenda Mironga,
localizada em Soure. As visitas
técnicas fazem parte da ação de
interiorização e integração que o
Tribunal realizou na região.
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 Em Santarém, no Baixo Amazonas, também foi realizado o CCI em formato
presencial. No dia 01 de setembro, o Conselheiro Inaldo Paixão do TCE-BA,
abordou o tema “Governança Pública: desafios e oportunidades”. Na
sequência, a Procuradora de Contas do Ministério Público de Contas do
Estado do Pará (MPC-PA), Deíla Maia, palestrou a respeito da
“Transparência na Administração Pública”. A palestra Os Tribunais de Contas
e o seu Papel Constitucional” foi apresentada pelo procurador do TCE-PA,
Elias Chamma. A palestra “Controle da Gestão de Convênios” foi proferida
pelo secretário de Representação de Santarém, Antônio Carlos Ferreira
Júnior. O tema “Fiscalização de Contratos e Convênios: a atuação do fiscal
e do Controle Interno” foi apresentado pelo secretário de representação de
Marabá, Rafael Larêdo. O auditor do TCE-PA Raphael Borges discorreu
sobre o “Guia Prático da Prestação de Contas Eletrônica”. Em seguida,
Andréa Cavalcante, também auditora TCE-PA, abordou o tema “Boas
práticas de Controle Interno”.
 No dia 02 de setembro foi realizado o painel temático “Planejamento e
Execução da Despesa Pública e o Controle Interno”, com as palestras “A
nova Lei de Licitações”, apresentada pelo conselheiro substituto Julival
Rocha, e “Controle das contratações públicas” ministrada pelo conselheiro
substituto Daniel Mello. Em seguida, a promotora de justiça titular da 2°
Promotoria de Justiça de Fundações Privadas, Associações de Interesse
Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém, Helena
Maria Oliveira Muniz Gomes, explanou sobre o tema “Organizações sociais,
as parcerias com a Administração Pública e o controle exercido pelo
Ministério Público”. O presidente do CRC-PA, Ian Blois ministrou a palestra “O
terceiro setor e as leis de incentivos: da Captação à prestação de contas”.
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Santarém

Clique para acessar a transmissão

https://www.youtube.com/watch?v=U-7rajTDdt4&list=PLdigak71prGUFPyii6b_wM1o0673ScQJp&index=12
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CCI Marabá 2022

CCI Soure 2022

CCI Santarém 2022



 Com a colaboração do TCE-PA, atuando junto ao TCM-PA, foi realizado
nos dias 28 e 29 de setembro de 2021, no formato on-line, o Encontro
Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil
(ENCO), coordenado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo Comitê Técnico
das Corregedorias, Ouvidoria e Controle Social.
 A transmissão foi realizada pelo canal do TCE-PA no YouTube, aberta a
toda sociedade, alcançando 433 inscritos.
 O ENCO 2021 contou com o apoio da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselho Nacional de Presidentes
dos Tribunais de Contas (CNPTC), Associação Brasileira dos Tribunais de
Contas dos Municípios (Abracom) e Associação Nacional dos Ministros e
Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).
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ENCONTRO NACIONAL DE
CORREGEDORIAS E
OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS DO BRASIL (ENCO)

Clique para acessar 
a transmissão

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdigak71prGXw1J_mW0lQYLmmcbRjYAvH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdigak71prGXw1J_mW0lQYLmmcbRjYAvH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdigak71prGXw1J_mW0lQYLmmcbRjYAvH
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PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO
DE POLÍTICAS DO TCE-PA

 A ECAV teve atuação nos grupos de elaboração de políticas e normativos do
TCE-PA sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão
Estratégica (SEPGE): Planejamento Estratégico 2022-2027; apoio ao Grupo
de Trabalho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e participação no
Comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade (CGPS) do TCE-PA.
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DIA NACIONAL DA ÉTICA

 Sob coordenação do
Conselheiro Fernando
Ribeiro e em parceria com
a Corregedoria, foi
realizada palestra em
alusão ao dia nacional da
ética. A ação foi
realizada no dia 02 de
maio de 2022, no
auditório Ministro Elmiro
Nogueira do TCE-PA, e
teve como facilitador o
Doutor em Filosofia Victor
Sales Pinheiro. Ao todo,
participaram 178
servidores da Corte de
Contas.

AQUISIÇÃO DA LICENÇA DA
PLATAFORMA STREAMYARD

 Em 2021 o TCE-PA adquiriu a licença para utilização da plataforma de
transmissão Streamyard para a realização de ações educacionais on-line
e ao vivo, conhecidas como lives, metodologia bastante utilizada durante
a pandemia. A equipe da escola de contas foi capacitada pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), para manusear a
plataforma e impulsionar a educação no tribunal por meio de
transmissões de ações educacionais nos canais da instituição na
plataforma Youtube, ampliando a possibilidades de alcance de
capacitação e treinamento ao público interno e externo. 
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PARTICIPAÇÃO NA REDE DAS
ESCOLAS DE CONTAS DO BRASIL

Reunião do Comitê de Aperfeiçoamento do IRB

A ECAV participou das reuniões técnicas
ocorridas no dia 05 de abril de 2021 no
formato on-line, que discutiu sobre os desafios
de capacitação, desenvolvimento e
competências necessárias aos servidores diante
dos impactos emocionais impostos pela
pandemia; 
Em 2022, o evento ocorreu no dia 31 de maio
no Instituto Serzedello Corrêa, que tratou de
uma parceria entre o Comitê de Educação e o

VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil
A ECAV foi representada no VIII Encontro Nacional dos
Tribunais de Contas do Brasil (ENTC), que teve como
tema “Os Tribunais de Contas como indutores da boa
gestão e guardiões da democracia”, ocorrido nos dias
16, 17 e 18 de novembro de 2022 na cidade do Rio de
Janeiro.

Comitê de Aperfeiçoamento Profissional para realização de ações conjuntas; a
criação de um grupo de trabalho para definição da programação do XIII
Educontas; definidas ações para melhorar a plataforma IRB Conhecimento;
além de sugerir à Atricon e ao IRB a elaboração de diretrizes para a
construção dos Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas de Contas; além
disso, o controle social, capacitações (presenciais e à distância), Lei
Orçamentária e outras ações conjuntas estiveram em pauta durante a reunião.
O evento de iniciativa do Instituto Rui Barbosa (IRB) reuniu servidores das
Escolas de Contas dos 33 Tribunais de Contas municipais e estaduais do País.
Representaram o TCE-PA/ECAV, a diretora Kassya Bengtson e a Coordenadora
de Ensino, Pesquisa e Extensão Juliana Cantuaria.



 O Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de
Contas – Educontas, idealizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), é um evento
anual que proporciona a troca de conhecimentos e experiências entre as
escolas de contas dos tribunais de contas do Brasil. 
 O XII Educontas foi realizado no formato on-line e ocorreu nos dias 14 e 15 de
outubro de 2021, com o tema “Os Tribunais de Contas e a Sociedade no Pós-
pandemia”. O evento foi organizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e o
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS). Na pauta do evento foram
debatidas temáticas emergentes como a Nova Lei de Licitações e seus
reflexos nas Escolas de Contas; as metodologias ativas de ensino em tempos
de trabalho remoto; o engajamento no trabalho e nas ações de educação
em tempos de crise, no contexto da pandemia da Covid-19, e a importância
das ações colaborativas em rede e o controle social. As servidoras da ECAV
Eliana Ecila Silva e Juliana Cantuaria acompanharam virtualmente o evento.
 O XIII Educontas foi realizado nos 01 e 02 de setembro de 2022 no formato
presencial em Maceió-AL, e teve como tema “A atuação das Escolas de
Contas na era da inovação. Entre as diretrizes colocadas na carta-diretriz
dos temas debatidos no encontro, estão: estimular o uso de metodologias
inovadoras como forma de ampliar e disseminar conhecimento, buscando
recursos tecnológicos e ferramentas mais eficientes; compartilhamento de
inovações e cases de sucessos entre os Tribunais; promover a comunicação
entre as escolas e comunidade em geral através das redes sociais, entre
outras. Representaram a ECAV, as servidoras da ECAV, ambas pedagogas,
Juliana Cantuaria e Vanessa Santos.
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Encontro Nacional dos Técnicos de Educação 
Profissional das Escolas de Contas (Educontas)
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Colóquio de Governança Pública da EGPA

 O colóquio realizado pela Escola de Governança Pública do Estado do
Pará (EGPA) é um evento anual e se configura como um espaço de
discussão, proposição e disseminação de estudos e pesquisas focadas na
governança pública, nos processos de inovação e nas relações entre as
instituições do governo do estado do Pará e outras instituições públicas
federais
 Em 2021, a EGPA promoveu, no formato on-line, o IV Colóquio de
Governança Pública, com o tema “Repensando o serviço público para um
futuro pós Covid-19” nos dias 15 e 16 de setembro. Do evento participaram
as servidoras Eliana Ecila Silva, pedagoga, e Juliana Cantuaria,
Coordenadora de Ensino, Pesquisa e Extensão da ECAV.
 No período de 7 a 9 de novembro de 2022 ocorreu o V Colóquio de
Governança Pública, realizado pela Escola de Governança Pública do
Estado do Pará (EGPA), com o tema “A Importância da Formação no Serviço
Público: tecendo diálogos acerca da qualificação dos servidores públicos
no contexto atual”. O evento ocorreu no teatro Gasômetro na modalidade
híbrida, e contou com a participação das pedagogas da escola de contas,
Eliana Ecila Silva, Juliana Cantuaria, Renise Xavier e Vanessa Santos.
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Oficina para Modelagem do Projeto
Político-Pedagógico nas Escolas de Contas

  A Oficina para Modelagem do Projeto
Político-Pedagógico nas Escolas de
Contas ocorreu nos dias 23 e 24 de
novembro de 2022 no Instituto Serzedello
Correa (ISC), em Brasília, com
participação das servidoras da ECAV
Eliana Ecila Silva e Vanessa Santos, e teve
a representação de todas as Escolas de
Contas dos Tribunais de Contas do Brasil.

BIBLIOTECA BENEDITO FRADE


