Curso Teórico-Prático acerca de Controle Interno da Administração
Pública – da Estruturação ao Funcionamento
Encontram-se abertas as inscrições para o Curso Teórico-Prático acerca de Controle
Interno da Administração Pública – da Estruturação ao Funcionamento, que acontecerá nos
dias 22 a 24 de abril de 2020, em Natal/RN.

OBJETIVO
O “Curso Teórico-Prático acerca de Controle Interno da Administração Pública – da
Estruturação ao Funcionamento” objetiva:
 demonstrar a importância e a necessidade da atividade de controle interno para a
administração pública;
 apresentar os temas de interesse na área, dirimir controvérsias, discutir e analisar os
aspectos conceituais e eventuais problemas relativos aos deveres de fiscalização e controle da res
publica;
 convencer sobre a importância da atividade de controle interno para o gestor, bem como
sobre a forma correta de realização dessa atividade, delimitando e traduzindo suas atribuições,
tecendo um entendimento sobre o seu real papel na sistemática do controle em nosso país; e
 exercitar a prática dos procedimentos inerentes ao correto acompanhamento da gestão
por parte dos órgãos e unidades responsáveis pelo controle interno, sob a ótica da doutrina,
jurisprudência (TCE/RN e TCU) e legislação atualmente aplicáveis, em especial a atual Lei Orgânica
do TCE/RN (Lei Complementar Estadual nº 464/2012), o Regimento Interno do TCE/RN em vigor
(Resolução nº 009/2012-TCE/RN) e as Resoluções n° 013/2013-TCE/RN, nº 011/2016-TCE/RN e
012/2016-TCE/RN.

PÚBLICO-ALVO
O Curso trata de orientações sobre a atividade de Controle Interno da Administração Pública,
tendo como público-alvo:
 agentes atuantes na Administração Pública Direta e Indireta, tais como: controladores e
demais servidores que atuam em unidades de controle interno; Prefeitos, Presidentes de Câmaras de
Municipais, secretários estaduais/municipais e demais gestores públicos;
 gestores/fiscais de contratos administrativos; assessores jurídicos; contadores;
presidentes e membros de comissões de licitação; bem como quaisquer servidores que, direta ou
indiretamente, exerçam atribuições relacionadas a atividades administrativas (pessoal, almoxarifado,
transporte, financeiro, compras, patrimônio, manutenção, dentre outras); e
 quaisquer interessados na obtenção/aprimoramento de conhecimentos acerca da matéria
em foco.

METODOLOGIA
O Curso será realizado, integralmente, na modalidade de educação presencial por meio de
aulas expositivas dialogadas, desenvolvidas a partir da legislação, doutrina e jurisprudência atinentes
ao tema, com estímulo a uma efetiva participação dos alunos nas discussões acerca dos vários
tópicos a serem abordados, notadamente com relação a situações verificadas no cotidiano da
Administração Pública.

INSTRUTORES e TEMAS

Ricardo Barbosa Villaça
Graduado em Engenharia Civil; Especialista em Auditoria Governamental;
Bacharel em Direito; Auditor de Controle Externo do TCE/RN; Atualmente
integra a equipe da Assessoria de Planejamento e Gestão do TCE/RN;
Ex-Diretor de Administração Geral do TCE/RN; Ex-Controlador Geral
Adjunto do Município do Natal; Consultor, facilitador e instrutor nas áreas
de Controle Interno e de Planejamento Estratégico.
Tema: Controle Interno da Administração Pública – da Estruturação
ao Funcionamento
Carga horária: 12 horas/aula.

Fábio Sarinho Paiva
Advogado e Engenheiro Eletricista; Especialista em Direito Administrativo
e Gestão Pública; Atual Controlador e Ex-Secretário de Administração do
Município de Parnamirim/RN; Ex-Secretário de Administração do
Município de Natal/RN; Ex-Controlador Geral do Município de Natal/RN e
do Município de Assu/RN; Ex-Pregoeiro oficial do TCE/RN; e ExPresidente da CPL do TCE/RN, do DETRAN/RN e da SERHID/RN.
Tema: Experiências exitosas em Controladoria.
Carga horária: 4 horas/aula.

Francisco Nascimento de Sousa
Advogado; Especialista em Auditoria Governamental; Atual Secretário de
Controle Interno do TJ/RN; Auditor de Controle Externo do TCE/RN; ExPresidente da Comissão Permanente de Acompanhamento e
Aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Auditoria Informatizada –
SIAI/TCE-RN; Consultor; e Instrutor na Escola de Contas do TCE/RN, na
Escola de Governo do RN, na Escola da AL/RN, na ESMARN, no
IEL/FIERN etc.
Tema: Experiências exitosas em Controladoria.
Carga horária: 5 horas/aula.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA: Controle Interno da Administração Pública – da Estruturação ao Funcionamento
1º DIA – das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30 (8h/a):








Controle: definição.
Evolução da administração pública brasileira.
Fundamentos do controle no Brasil.
Controle da administração pública no Brasil.
Espécies de controle da administração pública.
Controle interno da administração pública:
a) o Sistema de Controle Interno:
I - conceito;
b) importância para a gestão;
c) classificação:
I - quanto ao âmbito de atuação;
II - quanto ao momento de atuação:
1. Controle Prévio (ou Preventivo?);
2. Controle Concomitante;
3. Controle Posterior ou Corretivo;
III - quanto à natureza do controle:
1. Controle de legalidade;
2. Controle de mérito;
IV - quanto à iniciativa:
d) formação do Controle Interno:
I - criação;
II - Plano Básico de Organização;
III - implantação e estruturação;
e) competências constitucionais e atribuições legais;
f) atuação do Controle Interno:
I - formas de atuação:
1. coordenação;
2. normatização;
3. orientação;
4. diagnóstico; e
5. auditoria.
 Exercícios – Prática de identificação e padronização de procedimentos de controle; desenho de
fluxo processual; e elaboração de modelos de papéis de trabalho.
2º DIA – das 08h às 12h (4h/a):
 Exercícios (continuação) – Prática de identificação e padronização de procedimentos de
controle; desenho de fluxo processual; e elaboração de modelos de papéis de trabalho.

TEMA: Experiências exitosas em Controladoria
2º DIA – das 13h30 às 17h30 (4h/a) / 3º DIA – das 08h às 13h (5h/a):
 Painel com apresentações de cases de sucesso na área de controladoria (relatos de
experiências exitosas vivenciadas nas unidades de controle interno sob as coordenações dos
apresentadores).
 Debates acerca dos assuntos abordados no evento.

DIFERENCIAL do CURSO

 Serão disponibilizados apostila (slides em formato folheto) para acompanhamento das aulas,
além de outros materiais de estudo e pesquisa de uso do professor, tais como: artigos
científicos; trabalhos; exemplos de normativos e pareceres; vídeos; legislação aplicável etc.

INFORMAÇÕES GERAIS
Período de Aulas: 22 a 24 de abril de 2020.
Horários das Aulas: nos dois primeiros dias, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e no último
dia, das 8h00 às 13h00.
Carga Horária do Curso: 21 (vinte e uma) horas aulas.
Local de Realização do Curso: Villa Park Hotel (Av. Senador Salgado Filho, 1525, Tirol – Natal/RN).
Informações Adicionais: 84 3222-9099 | 84 9 8717-3180 | iegesp@iegesp.com.br

VALOR DAS INSCRIÇÕES
INVESTIMENTO: R$ 1.800,00 (individual)
Descontos*:
25% (4 inscrições)
20% (3 inscrições)
10% (2 inscrições)
* Descontos válidos APENAS para inscrições realizadas juntas.
Incluso no valor da inscrição: almoços; coffee breaks; bolsa; apostila; bloco de notas; caneta;
crachá de identificação; e certificado.
Formas de Pagamento:
 À Vista (cheque ou espécie);
 Depósito Bancário;
 Nota de Empenho; e
 Cartão de Crédito.

DADOS PARA EMPENHO
Razão Social: IEGESP – INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME
Rua Desembargador Antônio Soares, 1245, Tirol, Natal/RN – CEP: 59022-170
CNPJ: 13.110.864/0001-08 / Inscrição Municipal: 185.134-9
 MICROEMPRESA cadastrada no SICAF e optante do SIMPLES NACIONAL
Pagamentos em favor de: IEGESP – Instituto de Estudos em Gestão Pública Ltda. – ME
Banco: 001 (Banco do Brasil S/A) / Agência: 3293-X / Conta Corrente: 42565-6
OBSERVAÇÃO: a adequada fundamentação legal para inscrição de agente público no evento
ampara-se na Lei nº 8.666/1993, arts. 25, II e § 1º, e 13, VI.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 Assegure a sua participação no Curso, confirmando a sua inscrição com até 5 (cinco) dias de
antecedência, colaborando, assim, para com a viabilização do Evento.
 Será aceito cancelamento de inscrição, desde que pleiteado com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis antes da data início do Curso. Após tal prazo, a correspondente taxa de inscrição
não será devolvida, sendo, porém, admissível substituição do inscrito por um outro participante,
previamente indicado, ou solicitação de Carta de Crédito em valor idêntico ao da inscrição para
futura utilização em Evento promovido pelo IEGESP.
 O IEGESP reserva-se o direito ao adiamento ou cancelamento do Evento em hipótese de não
obtenção de número de inscrições suficiente à sua viabilização.

IEGESP – Instituto de Estudos em Gestão Pública
Rua Desembargador Antônio Soares, 1245, Tirol, Natal/RN – CEP: 59022-170 / Fone: (84) 3222-9099
www.iegesp.com.br – iegesp@iegesp.com.br

