
CURSO

LOCAL: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ANÁLISES E CRÍTICAS

MINISTRANTE: JOSÉ INALDO DE OLIVEIRA E SILVA
                     AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/PI

JOSÉ INALDO DE OLIVEIRA E SILVA é graduado em Agronomia pela UFPI e em Direito

pela UESPI, Mestre em agronomia e especialista em controles da Administração Pública. Tem

cursos nas áreas de Receita e Despesa Pública, Planejamento Governamental,  Contabilidade

Geral, Contabilidade Pública, LRF, Licitações e Contratos Públicos, Planejamento Estratégico,

Gestão Governamental,  Gestão Financeira Municipal,  Gestão e Fiscalização de Contratos de

Obras e Serviços de Engenharia e outros. É auditor fiscal de controle externo do TCE/PI com as

atribuições de Gestor do Núcleo de Informações Estratégicas. No âmbito do Tribunal, exerceu,

ainda, as atribuições de Chefe de Divisão da DFAM e Diretor da IOSP.

DATA: 16/09/2016 – DAS 8:00 às 11:30hs e de 14:00 às 16:30hs

OBJETIVO  GERAL:  Com  as  exposições  propostas  na  ementa  se  objetiva
apresentar, de forma simplificada e clara, como analisar e interpretar a prestação
de contas dos entes públicos municipais e estaduais sujeitos à jurisdição do TCE/PI
(VISÃO PARA CONSELHEIROS SOCIAIS).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Procurar demonstrar e aclarear a lógica da prestação de contas dos entes
públicos municipais e estaduais; 

2. Sistematizar exemplificativamente  a  análise  de  uma prestação  de  contas
municipal;

3. Sistematizar exemplificativamente a análise de uma prestação de contas de
órgão estadual;

4. Orientar  a  utilização  de  sistemas  eletrônicos  (.gov/.org,  google,  etc)  na
produção de conhecimento necessário à análise de uma prestação de contas.

EMENTA:  (1).Conceituações  e  Pressupostos  (dever  de  prestar  contas,
contas de governo x contas de gestão, princípios da Administração Pública,
publicidade e transparência,  responsabilidade e  transparência  na Gestão



Fiscal, participação de cidadãos e instituições no processo de controle das
contas públicas (Controle Social e Controle Institucional), etc (2). Contas
Públicas:  sistematização e  lógica  (3).  Informações e  documentos de  uma
prestação  de  contas  de  município:  como  analisar  e  entender  (4).
Informações e documentos de uma prestação de contas de órgão estadual:
como analisar e entender (5). Sistemas eletrônicos: relevância para a análise
de contas públicas.


