
PROMOEX 2

O Instituto Rui Barbosa e a Atricon entregaram 
proposta de viabilizar a segunda etapa do 
Programa de Modernização do Sistema de 
Controle Externo nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios brasileiros (Promoex 2) para o 
Ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, 
em reunião na semana passada. Participaram 
da audiência os conselheiros Antonio Joaquim, 
Severiano Costandrade, Otávio Lessa e Sebastião 
Helvécio, além de outras autoridades. Foi 
explicado que a continuidade do programa 
proporcionará evolução do controle externo. 

JORNALISTAS E O CNTC

O presidente da Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj), Celso Schroder, disse que 
vai apoiar a campanha pela aprovação do 
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas 
(CNTC). Em encontro na quinta-feira passada em 
Fortaleza, Schroder e o presidente da Atricon, 
conselheiro Antonio Joaquim, conversaram sobre 
a importância do Conselho para a consolidação do 
sistema nacional de controle externo.

COMUNICAÇÃO

A comunicação com a sociedade é uma 
obrigação para os Tribunais de Contas, 
que por natureza tratam de assuntos 
de interesse público, especialmente 
relacionados a gestão de recursos públicos. 
Esse foi o principal foco na participação 
da Atricon no Congresso Brasileiro de 
Comunicação e Justiça, realizado na 
semana passada em Fortaleza (CE).

COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS
A Atricon assina termo de cooperação 
técnica com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústrias e Comércio 
do Brasil e com o Fórum Permanente 
das Micro e Pequenas Empresas, em 
solenidade programada para o dia 12 
de julho, em Brasília, com a presença do 
ministro Fernando Pimentel. Também serão 
signatários do documento o Instituto Rui 
Barbosa, a Frente Nacional de Prefeitos, a 
Confederação Nacional dos Municípios e a 
Associação Brasileira de Municípios.

O termo de cooperação técnica visa à 
garantia do tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte, em especial nas compras e 
contratações públicas, conforme preceitua a 
Lei Complementar 123/06.

A Atricon já vinha mantendo entendimentos 
com a direção do Sebrae objetivando 
realizar eventos nacional e estadual com o 
mesmo objetivo. O Sebrae integra o Fórum 
Permanente de Desenvolvimento das Mico e 
Pequenas Empresas.
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