
ENCONTROS ESTADUAIS
 “OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL”

PROMOÇÃO NACIONAL

• ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil

• IRB – Instituto Rui Barbosa

• SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

REALIZAÇÃO LOCAL

• SEBRAE/UF

• Tribunal de Contas/UF

• Federação/Associação dos Municípios

DATA

• 13/03/2013

• de  forma  simultânea,  em  todas  as  capitais  dos  Estados  e  no  Distrito  Federal 

(preferencialmente na sede dos Tribunais de Contas)

OBJETIVOS

• Debater estratégias que assegurem a fixação de renda nos Municípios por meio da 

implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (LC 123/2006), em 

especial, as relacionadas às compras governamentais.

• Promover o desenvolvimento local.

PÚBLICO ALVO

• Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras e Vereadores



DETALHAMENTO

A parceria  realizada  entre  SEBRAE  (Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e 

Pequenas  Empresas),  Atricon  (Associação  dos  Membros  dos  Tribunais  de  Contas)  e 

Instituto Rui Barbosa (IRB) tem como objetivo a criação de um ambiente favorável para o  

desenvolvimento econômico nos municípios  através de ações para implementar a Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas em seus principais eixos, com especial atenção 

no tema das Compras Governamentais, que faz parte da realidade diária dos Tribunais de 

Contas,  mas  também  abordando  ações  de  sensibilização  a  respeito  de  Agente  de 

Desenvolvimento, Empreendedor Individual e Desburocratização.

A data simbólica de 13/03/2013 foi definida em reunião dos Tribunais de Contas 

com o Sebrae, realizado no mês de outubro de 2012, em Brasília, quando ficou aprovada 

a estratégia de realização de  encontros estaduais nas Capitais do Estados brasileiros 

denominados  “Os  Tribunais  de  Contas  e  o  desenvolvimento  local”,  direcionados  para 

prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e servidores públicos. 

PROGRAMAÇÃO SUGERIDA

HORÁRIO ATIVIDADE PALESTRANTE

9h Café com a imprensa Representantes  do  Tribunal  de  Contas,  Poderes 

Legislativo  Estadual,  Sebrae/UF, 

Associação/Federação  dos  Municípios  (a  critério 

dos realizadores)
12h30 Brunch Todos os participantes (a critério dos realizadores)

13h30 Credenciamento Todos os participantes
14h Abertura Solene Abertura – hino nacional

Presidente do Tribunal de Contas

Representante do Poder Executivo Estadual

Representante  do  Poder  Legislativo  Estadual  e 

Municipal

Diretor Superintendente do Sebrae/UF

Representante dos empresários
14h30 Filme Mensagem dos promotores nacionais do evento
14h45 Palestra: Os  desafios  do 

Desenvolvimento  na 

Perspectiva  dos 

Municípios  e  dos 

Pequenos Negócios

Economista/técnico  local  de  reconhecida 

credibilidade que domine o assunto



15h30 Palestra:  As  compras 
governamentais  como 
política  indutora  do 
desenvolvimento local  

Palestra  de  um  técnico  (preferencialmente  do 

Tribunal  de  Contas)  que  explique  os  principais 

temas e  mecanismos  da  Lei  Geral,  em especial, 

compras  governamentais,  agente  de 

desenvolvimento local,  empreendedor individual  e 

legalização de empresas e empreendimentos e o 

compromisso  dos  Tribunais  de  Contas  com  o 

Desenvolvimento.
15h30 Experiências de sucesso Apresentação de um gestor público (prefeito ou ex-

prefeito)  da  experiência  de  um  município  que 

implementou  a  Lei  Geral,  finalista  do  Prêmio 

Sebrae Prefeito Empreendedor
16h20 Encerramento Mensagem  de  um  Conselheiro  do  Tribunal  de 

Contas,  de  um  dirigente  do  Sebrae  e  de  um 

representante  da  federação/associação  dos 

Municípios, reforçando os principais temas que os 

novos gestores municipais deverão considerar na 

sua gestão voltada ao desenvolvimento local.
16h30 Filme “Cidade do Futuro” atualizado

APOIO

• SAF – Subchefia de Assuntos Federativos

• Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa

• UNALE – União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais

• FNP – Frente Nacional de Prefeitos

• ABASE – Associação Brasileira dos Sebrae/Estaduais

• AUDICON – Associação Nacional dos Auditores (Ministros e Conselheiros) Substitutos dos 

Tribunais de Contas

• CONSAD – Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração

• CNM – Confederação Nacional dos Municípios


