
PAUTA 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ATRICON E IRB 

21 e 22/03/2012 – BRASÍLIA (DF) 

 

A Reunião da Diretoria e Conselho Deliberativo da Atricon, conjunta com a reunião da Diretoria e 

Colégio de Presidentes do IRB, será iniciada às 9h do dia 21 de março de 2013 e seguirá até o dia 

22, na sede do TCU, em Brasília-DF, com a presença dos demais Conselheiros dos Tribunais de 

Contas do Brasil. A pauta traz diversos assuntos de interesse do controle externo para serem 

submetidos à apreciação, todos eles associados aos objetivos estratégicos da Atricon (2012-2017), 

a seguir enumerados: 

 

Objetivo 1: Fortalecer a imagem da instituição Tribunal de Contas como essencial ao controle da 

gestão dos recursos públicos e à cidadania 

 

1. Minuta da Resolução Atricon que cria a rede de comunicação dos Tribunais de Contas e dá 

outras providências (disponível no site www.atricon.org.br – link documentos); 

 

OBJETIVO 2: Ser reconhecida como instrumento efetivo de representação e desenvolvimento 

dos Tribunais de Contas. 

 

2. Providências relativas à criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. 

3. Deliberação sobre o anteprojeto de lei processual nacional para julgamento de contas 

públicas pelos Tribunais de Contas - manual de boas práticas processuais (disponível no site 

www.atricon.org.br – link documentos). 

 

OBJETIVO 3: Fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável à 

cidadania. 

 

4. Parceria Atricon/IRB/TCU/TCs voltada à realização de auditorias coordenadas do ensino 

(na solenidade de abertura). 

5. Parceria ATRICON/IRB/CFC/STN/TCs voltada à implementação da nova contabilidade 

pública. 

6. Parceria ATRICON/IRB/TCU/TCs voltada à constituição da rede nacional de atividades de 

inteligência de controle externo. 

7. Parceria ATRICON/IRB/MPS/TCs voltada à melhoria da qualidade do controle externo e da 

gestão dos regimes próprios de previdência social. 

8. Parceria ATRICON/IRB/IBRAOP/TCs voltada à melhoria da qualidade do controle externo 
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sobre obras públicas. 

9. Parceria ATRICON/IRB/TCs com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. 

10. Índice de agilidade do controle externo. 

11. Índice de qualidade do controle externo. 

 

OBJETIVO 4: Estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão dos 

Tribunais de Contas. 

 

12. Minuta da Resolução Atricon – Controle e Transparência – Lei de Acesso à Informação 

(disponível no site www.atricon.org.br – link documentos) 

 

OBJETIVO 3: Fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável 

à cidadania. 

OBJETIVO 8: Incentivar o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

Membros dos Tribunais de Contas. 

 

13. Programação do XXVII Congresso Nacional dos Tribunais de Contas, de 11 a 14/11/2013, 

em Vitória-ES. 

 

OBJETIVO 10: Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais. 

 

 

14. Minuta de anteprojeto de Resolução Atricon que objetiva ampliar a fonte de financiamento 

da Atricon (disponível no site www.atricon.org.br – link documentos). 
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