3º ENCONTRO NACIONAL
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
Estão abertas as inscrições do 3º Encontro
Nacional dos Tribunais de Contas. Ministros,
ministros substitutos, conselheiros,
conselheiros substitutos, procuradores de
contas e assessores de comunicação dos
Tribunais de Contas do Brasil devem acessar
o hotsite do evento para garantir sua vaga.
O encontro será realizado nos dias 12, 13 e
14 de novembro, em Campo Grande (MS),
na sede do TCE de Mato Grosso do Sul.
A abertura oficial do encontro conta com
palestra magna do ministro do Supremo
Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Confira a
programação completa clicando no banner
do evento disponibilizado no site da Atricon.
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VEJA NO SITE
Resolução do TCE do Acre obriga jurisdicionado
a adotar plano de contas
Poderes e órgãos estaduais e municipais do Estado do Acre deverão
obrigatoriamente adotar o plano de contas e as demonstrações
contábeis aplicadas ao setor público a partir do exercício de 2013.
Isso porque entrou em vigor a Resolução nº 75, criada pelo TCE do
Acre. Leia +

TCE-PE publica a “Carta do Recife” do
Seminário de Acessibilidade
As conclusões propostas durante I Seminário Nacional de
Acessibilidade, realizado nos dias 29 e 30 de agosto, já foram
publicadas pelo TCE de Pernambuco. A “Carta de Recife” propõe
formas de garantir efetividade à implementação das políticas
públicas para acessibilidade no Brasil. Saiba +

Brasília sedia evento
sobre Regime Jurídico das
Empresas Estatais
Com o objetivo de levantar e debater
tópicos que ainda causam insegurança
nos regimes jurídicos das empresas, a
Fórum Cultural Eventos, com o apoio
da Atricon e da Audicon, realiza
nesta quinta e sexta-feira (27 e 28 de
setembro), o Fórum Brasileiro sobre
o Regime Jurídico das Empresas
Estatais. O evento será no Auditório do
Conselho Federal da OAB, em Brasília,
e deverá reunir importantes nomes do
Direito do Brasil. Saiba mais AQUI!

A criação do
Conselho
Nacional dos
Tribunais de
Contas (CNTC)
recebeu o apoio do governador do Estado
de Pernambuco no último dia 20. Eduardo
Campos (PSB) assumiu o compromisso de
apoiar a proposta em audiência realizada
com o presidente da Atricon, conselheiro
Antonio Joaquim, a presidente do TCE-PE,
Teresa Duere, e os conselheiros Valdecir
Pascoal e Marcos Loreto, ambos também
integrantes da diretoria da Atricon.
O conselheiro
Valdecir Pascoal
também defendeu
a criação do
CNTC em palestra
ministrada no dia
14 de setembro, em
seminário realizado para comemorar os 20
anos da Corregedoria do TCE-PE.

