NOTÍCIAS

Reunião de presidentes de
tribunais de contas reforça Rede
de Controle da Gestão Pública
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Ubiratan Aguiar, defendeu em agosto,
na abertura da 1ª Reunião Técnica de Presidentes de Tribunais de Contas, a implementação da Rede de
Controle de Gestão Pública, em nível nacional, para combater a corrupção com mais eficiência no País. Ele
explicou que a rede permitirá a criação de um sistema de acesso rápido e troca de informações entre os
órgãos de fiscalização, o que evitará a superposição de ações.
O ministro acrescentou que também é necessário investir no sistema pedagógico para gestores para dar
agilidade ao controle de verbas públicas. Nessa linha, informou que o TCU deverá oferecer, este ano, ações
de capacitação a distância e presencial para gestores públicos federais, estaduais e municipais.
O objetivo do encontro, realizado no Salão Nobre, foi compartilhar informações sobre a implementação
da Rede de Controle da Gestão Pública, já instalada em sete estados, e sobre a contribuição do TCU para o
Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Promoex).
Capacitação - Na oportunidade, o TCU e a Escola de Administração Fazendária (Esaf) firmaram parceria
estratégica para capacitação de gestores. Foi apresentado o programa “Gestão Orçamentária, Financeira
e Contratações Públicas para Municípios”, com o objetivo de capacitar, ainda este ano, 18 mil gestores
municipais em planejamento e orçamento público; contratações públicas; contabilidade aplicada ao setor
público; Lei de Responsabilidade Fiscal e transparência da gestão pública e controle governamental.
A parceria com a Esaf para a oferta dos cursos em âmbito nacional também deverá ser estendida a todos
os tribunais de contas, que possuem um importante campo de ação educacional a ser aproveitado para
aprimorar a gestão pública por meio da capacitação de gestores. Além dos presidentes dos tribunais de
contas estaduais e municipais, participaram da reunião, dirigentes do Ministério da Fazenda e da Esaf.

TCU assina acordos com TCEs
O presidente do TCU, ministro Ubiratan Aguiar, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCE-MG), Wanderley Geraldo de Ávila, assinaram acordo de cooperação técnica para a
fiscalização da aplicação de recursos públicos nos órgãos e entidades estaduais e municipais do Estado.
O acordo prevê ainda o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, com vistas à capacitação,
ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de servidores, ao desenvolvimento institucional e da gestão
pública, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares
de interesses comuns.
Na mesma cerimônia, Ubiratan Aguiar e a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte (TCE-RN), Maria Adélia Sales, assinaram termo aditivo ao acordo de cooperação técnica celebrado
entre os tribunais em 2007. O objetivo é estabelecer cooperação nas áreas de fiscalização e treinamento.
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