CRECI-PB
Gestão 2016/2018:
Rômulo Soares de Lima

www.creci-pb.gov.br

Qualificação de servidores
O Superintendente do Creci-PB, Gustavo Beltrão,
a gestora de Recursos Humanos Hellena Karoliny
a assessora financeira Cleilsa Gomes e a
responsável pelo setor de compras e contratos
Fernanda Serafim participaram na última terçafeira no Centro Cultural Ariano Suassuna, do TCEPB, da 1ª edição do evento “Governança e Gestão
das Contratações: Encontro com o Controle
Externo”, promovido pelo TCU, que discutiu e
disseminou boas práticas de governança e gestão
das contratações de órgãos e entidades locais,
sejam eles federais (a exemplo do Creci-PB),
estaduais ou municipais.

Qualificação de servidores (II)
Já na última sexta-feira, o Superintendente do
Creci-PB, Gustavo Beltrão, a gestora de Recursos
Humanos Hellena Karoliny o assessor contábil
Rômulo Teotônio e a responsável pelo setor de
c om p r as e c ont r at os F er n an da S er af i m
participaram de reunião técnica na Secretaria de
Controle Externo no Estado da PB.

Relatório de gestão
Na ocasião, receberam orientações gerais sobre a elaboração do relatório de gestão na forma
de relato integrado, bem como combinar a realização de reuniões de pontos de controle, em que
a equipe do TCU se manifestou quanto ao relatório em elaboração. As sugestões oferecidas pela
equipe do TCU devem ser consideradas em eventual ajuste do relatório de gestão da UPC.

Fim do prazo para pagamento de multa eleitoral
Os corretores de imóveis que não votaram na eleição realizada no último dia 10 de maio para
composição do Conselho Pleno do Órgão no triênio 2019/2021, nem tampouco justificaram no
prazo de 60 dias após o pleito, têm até esta segunda-feira (22) para quitar a multa eleitoral com
redução de 50% no seu valor nominal.

Última oportunidade
Aqueles que ainda não receberam a notificação e o boleto por correspondência, ainda podem
entrar em contato com o setor financeiro da sede e delegacias para obter o mesmo e aproveitar a
opção do desconto.

JOÃO PESSOA - PB
Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: (83) 2107-0406.
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

CAMPINA GRANDE - PB
Av. Dom Pedro II, 449, Centro - Fone: (83) 3321-6969
De Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

