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Servidor é capacitado em controle na
administração pública

(]itro na 1tcoia do Leg7slatWo ( unta das medldas hnpíernen ladas pela A leing para
a/minorar o ex(rc/cw (te fiscalização e controle
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Legisiutiva está

lançando as bases para

de suas atribuições de

J

^-ntre as iniciativas de-

,envolvidas, está a pro-

l	 rnoçaodeumcursoes
pecífico para servidores
de áreas-chave da Casa,

As aulas acontecem às encarregados de darsegundos e sextas-feiras
suporte técnico aos

parlamentares no controle externo ou cujas fun-
ções estão ligadas ao controle interno. O curso tem
como tema o Controle na Administração Pública e
seu início foi em 12 de abril.

Promovido pela Escola do Legislativo, em par-
ceria com a Escola de Contas e Capacitação Profes-
sor Pedro Aleixo, do Tribunal de Contas, o curso
tem por cbjeLvo u capacitaçãc. e o aperfeiçoamento
do servidor no entendimento das principais formas

de controle da administração pública, ressaltando as
características da contabilidade pública, o funciona-
mento do controle interno e o papel do Tribunal de
Contas. À medida que os servidores se capacitarem
nessa área, será possível aprimorar a assessona téc-
nica dada aos parlamentares no exercício de fiscali-
zação e controle.

As aulas, que vão até 8 de julho, têm como
estudantes servidores da Gerência-Geral de
Consultoria Temática, da Controladoria, da Direto-
ria de Planejamento e Finanças e da Procuradoria-
Geral da Casa. A demanda para realização do treina-
mento partiu da própria Consultoria e o coordena-
dor é o consultor Alexandre Bossi. da Gerência de
Economia e Finanças. Orçamento, contabilidade
pública, controle interno e externo, utilização de in-
dicadores e avaliação de políticas públicas são alguns
dos temas abordados nas aulas. A teoria e os con-
ceitos são repassados com o apoio de material di-
dático lido antes das aulas, a fim de que, na sala de
auL, o tempo seja aproveitado para esclarecer as
dívidas.

Treinainento pode evoluir para
Especialização

curso Controle na Áorninistraço Púbh-
ca' poderá evoluir para uma especialização

(pós-graduação lato senso), nos moldes do Cur-
so de Especialização em Poder Legislativo, ofere-
cido atualmente pela Assembléia por intermédio da
Escola do Legislativo, em parceria com a PUC-Mi-
nas.

Segundo o gerente-geral da Escola do Legislativo.
Aiaôr Messias Marques júnior. a Escola pretende iden-
tificar outras áreas do conhecimento que possam
ser tema de curso de especialização. Entre elas, a
fiscalização, o controle interno e externo e a avalia-
ção de políticas públicas, funções do Legislativo que
registram hoje demanda crescente por capacitação.
"Há conteúdo para muito mais que as 100 horas do
curso de Controle na Administração Pública. Além
disso, a titulação é muito procurada pelas pessoas".
informa Alaôr, referindo-se a públicos como servi-
dores de prefeiiuras e câm.iras mlinicipiir,

O objetivo da Escola do Legislativo é estender
o curso para outros servidores da área administrati-
va que, de alguma forma, têm contato com temas
financeiros e orçamentários. Entre eles, os da Ge-
rência-Geral de Apoio às Comissões e da Gerência
de Jornalismo. Outra meta é oferecer o treinamen-
to para servidores dos gabinetes parlamentares, a
fim de auxiliá-los a aprimorar o assessoramento pres-
tado aos deputados. Não está descartada também
parceria com instituições, como a Fundação João
Pinheiro (FjP). para ministrar o curso para outros
oo'aos do Estdo
Contribuição do assessor de gabinete - Na
opinião do gt'I ('rOe de Economia e Finanças da Ge-
rência-Geral de (Lonsuftoria Temática, Hélio Ferreira
dos Santos, o assessor de gabinete será muito im-
portante no aprimoramento do controle externo
pelaAssembléia, pois ele poderá auxiliar o deputado

dcflaprar o pro'esso de fi';citl7açâo
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