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INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Regulamenta as ações pedagógicas da ECPBG. (Foi revogada pela IN
01/2004).
Regulamenta as ações pedagógicas da ECPBG. (Revogou a IN 01/99 e
foi revogada pela IN 04/2007).
Aprova o regulamento do I Concurso Nacional de Monografias da
ECPBG. (Alterada pela IN 02/2006).
Altera a IN 01/2006, no que se refere ao II Concurso Nacional de
Monografias.
Aprova o regulamento do II Concurso Nacional de Monografias da
ECPBG. (Alterada pelas IN 02 e 03/2007).
Altera a IN 01/2007, no que se refere ao II Concurso Nacional de
Monografias.
Altera a IN 01/2007, no que se refere ao II Concurso Nacional de
Monografias.
Regulamenta as ações pedagógicas da ECPBG. (Revogou a IN 01/2004 e
foi revogada pela IN 02/2009).
Aprova o regulamento do III Concurso nacional de Monografias.
(Alterada pela IN 02/2008)
Prorroga o prazo para entrega de trabalhos referentes ao III Concurso
Nacional de Monografias da ECPBG. (Altera a IN 01/2008)
Regulamenta as funções de Gestor de Contratos no âmbito da ECPBG
Regulamenta as ações pedagógicas da ECPBG.
Revogou a IN 04/2007 e a Portaria nº 06/2007. Foi alterada pelas IN’s
01/2011, 01/2014, 04/2014, 01/2016 e 04/2017. Foi revogada pela
IN 01/2019.
Altera os valores constantes no anexo I da IN 02/2009
Regulamenta a modalidade de EAD da ECPBG. (Revogada pela IN
04/2016)
Regulamenta a elaboração e apresentação do material didático utilizado
nas ações pedagógicas da ECPBG
Regulamenta os procedimentos necessários ao exercício da atividade de
coordenação de apoio pedagógico nas capacitações presenciais da
ECPBG
Regulamenta as ações de incentivo ao controle social promovidas pela
ECPBG em conjunto com o TCE/PE
Regulamenta, no âmbito da ECPBG, o Sistema de Registro de Preços,
previsto no artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93,
Altera a IN 02/2009 prevendo a possibilidade, em situações excepcionais,
de pagamento de horas-aula ministradas e coordenadas durante o
expediente normal de trabalho (7 às 13h). (Foi revogada pela IN
01/2016).
Regulamenta a organização didático-pedagógica dos cursos de extensão
e
de Pós-Graduação da ECPBG
Estabelece os valores das taxas decorrentes da prestação de serviços
administrativos pela ECPBG, referentes aos cursos de Extensão e de PósGraduação
Altera a Instrução Normativa nº 02/2009 vedando a remuneração por
serviços prestados de coordenação de apoio pedagógico aos servidores
lotados na Escola de Contas
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(revogada)
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05/2017
(alterada)
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Estabelece o valor da remuneração pela realização da atividade de
orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso, referentes às turmas 2
e 3 do curso de Pós-Graduação de Gestão Pública.
Regulamenta a forma de avaliação dos Trabalhos de Conclusão do Curso
de Pós–Graduação em Gestão Pública, ministrados na ECPBG
Altera a Instrução Normativa nº 02/2009 e revoga a Instrução
Normativa nº 01/2014, modificando a redação que prevê a
possibilidade, em situações excepcionais, de pagamento de horas-aula
ministradas e coordenadas durante o expediente normal de trabalho (7
às 13h). (Foi
revogada pela IN 04/2017)
Aprova o Regulamento do 3º Concurso de Inovação do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE). Trilhas de Auditoria
Altera o item 9 do Regulamento do 3º Concurso de Inovação do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), da Instrução Normativa
ECPBG nº 02/2016. (Altera a IN 02/2016)
Revoga a Instrução Normativa ECPBG nº 02/2011, regulamentando a
modalidade de educação a distância da Escola de Contas Públicas
Professor Barreto Guimarães.
Altera o item 9, do Regulamento do 3º Concurso de Inovação do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), da Instrução
Normativa ECPBG nº 02/2016. (Altera a IN 02/2016).
Dispõe sobre a transparência e os critérios para liquidação e pagamento,
em ordem cronológica, de despesas contraídas pela ECPBG
Disciplina a sistemática de controle patrimonial de bens móveis e
imóveis pertencentes ao patrimônio desta Escola de Contas e aprova o
Manual de Patrimônio na forma do seu Anexo I.
Dispõe sobre orientações às Unidades da estrutura organizacional da
Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães quanto à
obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução
ao valor recuperável de ativos, depreciação e amortização dos bens da
Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães nos casos em
que a lei especifica.
Altera a Instrução Normativa nº 02/2009 e revoga a Instrução Normativa
nº 01/2016, modificando a redação que prevê a possibilidade de
pagamento de horas-aula ministradas e coordenadas durante o
expediente
normal de trabalho (7 às 13h)
Aprova o Regulamento do 2º Concurso de Redação da Escola de Contas
Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG).
Altera a Instrução Normativa ECPBG nº 05/2017, alterando o prazo para
entrega dos trabalhos referentes ao 2º Concurso de Redação da Escola
de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG), em face da
greve dos Correios.
Regulamenta as ações pedagógicas da ECPBG. Revogou a IN 02/2009.

