III SEMANA DO TESOURO – UM FÓRUM DE TEMAS LIGADOS A FINANÇAS PÚBLICAS

A abertura da III Semana do Tesouro contou com a presença do Vice-governador José Melo, do Secretário de
Fazenda Isper Abrahim, e do Presidente do TCE Júlio Pinheiro, além de outras autoridades e um público de
250 participantes servidores. O evento teve início no dia 09/11/2011 no auditório do TCE com a palestra “Os
Desafios para Adequação da Contabilidade às NBCASP e o Papel do Gestor”, proferida pelo Coordenador-Geral
de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação da Secretaria do Tesouro Nacional, Paulo Henrique Feijó. O
Palestrante deu ênfase a importância do apoio institucional através dos Gestores do Governo para adequação
às Normas e da necessidade de integração das fontes de informações que serão produzidas para a
contabilidade, das quais destacou: o Setor de Patrimônio (IPSAS 17 e 21), o Setor de Arrecadação (IPSAS 23),
o Setor de Almoxarifado (IPSAS 12), o Setor Jurídico (IPSAS 19) e o Setor de Recursos Humanos (IPSAS 19 e
25). A programação do dia ainda contou com mais três painéis sobre o processo de adequação do Amazonas
às normas, proferida pela Diretora do Departamento de Contabilidade, Conceição Guerreiro e os novos
módulos de controle de acesso de perfis e controle financeiro no AFI, proferida pelos Analistas do Tesouro,
Marcos André e Enéas Góes.
O segundo dia iniciou com a palestra proferida pelo Diretor de Contabilidade Geral de Santa Catarina, Adriano
de Souza Pereira, sobre “A Experiência de Santa Catarina na adequação da Contabilidade aos Padrões
Internacionais”. Adriano destacou o funcionamento da Secretaria do Tesouro de Santa Catarina e o estágio de
adequação às Normas. Seguindo a programação, dois painéis foram realizados, um sobre “O Papel da
Comissão de Gestão Administrativa no Controle dos Gastos Públicos”, proferida pela Coordenadora do Núcleo
de Registro de Preços da CGA/SEFAZ Elizabeth Chaves, e o último ministrado pelo Auditor Fiscal da SEFAZ Dr.
Juarez Tridapalli, sobre “A Gestão da Cadeia de Suprimento: uma alternativa para racionalização dos Gastos”.
O último dia do evento foi transferido do auditório do TCE para auditório da SEFAZ devido à falta de energia
elétrica que durou aproximadamente seis horas. Mesmo com o imprevisto o público lotou o auditório para
prestigiar o último ciclo de palestras. O evento iniciou com o painel ministrado pela Gestora Operacional da
CGE a Sra. Walfercyr Gomes de Souza com o tema “O Papel da CGE no Controle Interno do Estado do
Amazonas” seguido da palestra da Coordenadora de Suporte à Informação Fiscal e de Custos da STN, a Sra.
Rosilene Oliveira de Souza com o tema “Modelo de Custos na Administração Pública”.
O encerramento do Evento contou com a presença do Secretário de Fazenda Dr. Isper Abrahim e do
Secretário Executivo do Tesouro Dr. Edson Pará que, por motivo de viagem à Brasília para o fechamento da
operação de Crédito do PROSAMIM III, não pode estar presente nos dois primeiros dias do evento. Ainda
houve sorteio de brindes e um coquetel de encerramento.

