
VEJA NO SITE

CONSELHO DELIBERATIVO

Os documentos referentes às pautas do 2º Encontro 
do Conselho Deliberativo da Atricon, agendado 
para o próximo dia 2 de julho, já estão disponíveis 
no hotsite do evento e no link “Documentos” 
do site DA ATRICON. Os membros do conselho, 
das diretorias da Atricon e IRB irão se reunir em 
Brasília, na sede do TC-DF. 
Confira AQUI!

TCE-AM: Ministro afirma que erros 
em licitações acontecem por falta 
de qualificação
 
O ministro do Tribunal 
de Contas da União, 
Benjamin Zymler, afirmou 
durante o Fórum Nacional 
de Licitações e Contratos, 
em Manaus, que os problemas detectados nas 
administrações públicas em relação à licitação estão 
relacionados à falta de treinamento e qualificação dos 
agentes que atuam na área. LEIA MAIS!

TCE-SE e ASL firmam protocolo 
de intenções para estimular a 
produção cultural
 
A cultura sergipana será 
a maior beneficiada com 
o protocolo de intenções 
firmado entre o Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe 
e a Academia Sergipana de 
Letras. O documento prevê a 
união de esforços das instituições para a promoção de 
atividades culturais. LEIA MAIS!

Licitações Sustentáveis

Um novo artigo foi recentemente publicado no site 
da Atricon. Entitulado “Licitações Sustentáveis”, o texto é 
assinado pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima 
(TCE-MT). Acesse AQUI e leia!

TCE-MT cria metodologia de identificação 
e registro de recursos fiscalizados
Com o objetivo de apresentar resultados de suas ações à 
sociedade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou a 

Resolução Normativa nº 9/13 
que institui metodologia 
para identificação e registro 
do volume dos recursos 
fiscalizados e dos benefícios 
das ações de controle 
externo. LEIA MAIS!
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Aniversariantes
da Semana
25/06
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti (TCE-ES)

26/06
Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar (TCE-TO)

27/06
Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros da Silva (TCE-PE)

28/06
Conselheiro Substituto Josue Romero (TCE-SP)
Conselheiro Substituto José Cláudio Mascarenhas Ventin (TCM-BA)

30/06
Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira (TCM-GO)

01/07
Conselheira Substituta Maria Luiza Pereira Meneses (TCE-TO)
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