<< SINAOP >>

Jornal da ATRICON
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
Ano 2 - Edição 49 - 20 de Maio de 2013

Ranilson Ramos
é empossado
conselheiro
do TCE-PE
O ex-deputado
Ranilson Ramos foi empossado, no dia 15 de maio,
no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de
Pernambuco. Ele substituiu o conselheiro Romário
Dias, que se aposentou por ter completado 70 anos.
Confira as fotos da sessão solene de posse AQUI!

Aniversariantes da Semana
21/05

Procurador Sérgio Cunha Mendonça (TCE-AC)
Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas (TCM-PA)

24/05

Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo (TCE-AC)
Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade (TCE-MG)

25/05

Conselheiro Tarcisio Costa (TCE-RN)
Conselheiro Substituto Ronaldo Nascimento de Sant’anna (TCM-BA)

26/05

Conselheiro Raimundo José Almeida Moreira (TCM-BA)

VEJA NO SITE
Guia de Implementação da
LAI diminui dificuldade de
órgãos em Mato Grosso
O TCE-MT elaborou um Guia de
Implementação da Lei de Acesso à
Informação a todos os gestores do
Estado. As 48 páginas da cartilha não
só explicam sobre a lei e os riscos
da sua não regulamentação, como
também respondem a perguntas básicas,
oferecendo um roteiro para implementação. Faça AQUI o
download da publicação!

TCE-RN vai fiscalizar implementação dos
Portais de Transparências Municipais
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte vai, quando
da análise das contas, fiscalizar a implementação do Portal da
Transparência por parte dos municípios. A inclusão se deve à
determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Saiba mais AQUI!

Acordos de Cooperação Técnica e Termos
de Adesão estão disponíveis
Acesse AQUI os Acordos de Cooperação Técnica – assinados pela
Atricon, IRB e os Ministérios da Previdência Social e Fazenda, por
intermédio da STN – e os Termos de Adesão a esses respectivos
acordos – assinados pelos presidentes e representantes dos TCs.

Entre os dias 13 e 17 de maio, foi realizado em
Vitória (ES) o XV Simpósio Nacional de Auditoria de Obras
Públicas. O evento, organizado pelo Ibraop e pelo
TCE-ES, contou com o apoio da Atricon e do IRB. Acesse
as imagens na Galeria de Fotos AQUI no site da Atricon e
confira abaixo as notícias sobre os debates do XV Sinaop:

>> TCE-ES: Rede de informações
estratégias será criada pelos TCs
>> Centenas de participantes de
todo o Brasil prestigiam o XV Sinaop
>> Conselheiros e engenheiros do
Ibraop discutem uniformização de
orientações
>> Debate sobre fiscalização
preventiva é destaque no segundo
dia de Sinaop

