
NOVO FILIADO

O conselheiro substituto Alberto Pires Alves 
de Abreu, do Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas, é o mais novo associado da Atricon. 
Seja bem vindo! Para filiar-se à associação, envie 
e-mail para atricon@atricon.org.br ou ligue para 
(65) 3613-2957 ou (65) 3613-7508.

VEJA NO SITE

DIA NACIONAL DAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS

Os diretores da Atricon, do IRB e do Sebrae Nacional 
estão orientando os Tribunais de Contas do Brasil a já 
se organizarem, junto ao Sebrae das suas respectivas 
regiões, para adiantar os preparativos do Dia 
Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
O evento, marcado para 13 de março de 2013, será 
ministrado simultaneamente em todos os Estados 
com o objetivo de orientar prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e servidores públicos sobre a importância 
da executoriedade da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (LC 123/2006).

Nova Lei Orgânica do TCM 
do Pará traz importantes 
alterações

A nova Lei Orgânica 
- Lei Complementar 
Nº 084/2012 – 
reduziu de cinco 
para dois anos o 
prazo para pedido de 
revisão e determinou, entre outras coisas, 
que o TCM aprecie as contas de governo dos 
prefeitos e emita pareceres prévios em 360 
dias, contados a partir do seu recebimento. 
LEIA MAIS!

TCE-PR reforça fiscalização 
do cumprimento da LRF na 
transição municipal

O TCE do Paraná dará 
prioridade à análise 
das contas de 2012 
das prefeituras que 
apresentaram problemas 
de gestão na transição do 
mandato de prefeitos e 
vereadores. O anúncio foi feito pelo conselheiro 
presidente Artagão de Mattos Leão em 
entrevista ao programa Bom Dia Paraná, da 
RPCTV. LEIA MAIS!
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Aniversariantes da Semana
02/02
Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira (TCE-MT)

03/02
Conselheiro Substituto Orlando Alves da Silva (TCE-TO)

04/02
Conselheiro Carlos Pinna de Assis (TCE-SE)

08/02
Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro (TCE-AC) 
Procuradora Elida Graziane Pinto (TCE-SP)
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