
Já estão disponíveis 
na página da Atricon 
todas as FOTOS 
e NOTÍCIAS sobre 
as deliberações da 
2ª Reunião do Conselho 
Deliberativo. Confira!

 

REAÇÃO A COLLOR DE MELLO
“O que encarece e 
atrasa as obras no 
Brasil é a corrupção e 
não a fiscalização dos 
órgãos de controle”, 
reagiu o presidente da 
Atricon às propostas de 
lei apresentadas pelo senador Fernando Collor 
de Mello (PTB-AL), visando restringir a atuação 
dos Tribunais de Contas sob a alegação de que 
a fiscalização estaria impactando no valor e no 
andamento das obras realizadas pelo poder público. 
Collor também quer atribuir punição criminal, civil e 
administrativa a auditores de controle externo que 
atuem em auditorias que resultem em paralisação 
de obras. “A ideia é absurda e bizarra”, disse o 
conselheiro Antonio Joaquim. Leia AQUI!
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Aniversariantes da Semana
10/07
Conselheiro Luciano Nunes Santos (TCE-PI)
Procurador José Mendes Neto (TCE-SP)

11/07
Procurador Carlos Henrique Amorim Costa (TCM-RJ)

12/07
Conselheira Maria Teresa Caminha Duere (TCE-PE)
Conselheiro Substituto Cesar Viterbo Mattos Santolim (TCE-RS)

15/07
Procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre (TCE-CE)
Procurador Diogo Roberto Ringenberg (TCE-SC)

ELEIÇÃO DA ATRICON

O presidente da Atricon, conselheiro Antonio Joaquim, 
informou durante a reunião do Conselho Deliberativo 
que não será candidato à reeleição. Também 
anunciou que a Atricon vai regulamentar o processo 
eleitoral, de maneira a garantir mais transparência 
e permitir a participando de todos, com prazo para 
inscrição de chapas e data limite para filiação àqueles 
que tenham direito ao voto. A minuta do regramento 
eleitoral ficou a cargo do conselheiro substituto 
Jaylson Lopes (TCE-PI). Leia AQUI!

QUALIDADE E AGILIDADE
 
Em decisão histórica, o Conselho Deliberativo da 
Atricon aprovou no dia 2 de julho, em reunião 
realizada em Brasília, regulamento estabelecendo 
parâmetros de avaliação da qualidade e da agilidade 
do controle externo no âmbito dos Tribunais de 
Contas. Foram aprovados os seguintes itens de 
avaliação, cada qual com diversos critérios:

1- Composição em consonância com 
     a Constituição Federal;
2- Controle interno;
3- Escola de Contas;
4- Ouvidoria;
5- Corregedoria;
6- Adoção de Planejamento Estratégico como              
     ferramenta indispensável de gestão;
7- Cumprimento das regras da transparência;
8- Adoção de Código de Ética (membros e     
     servidores);
9- Comunicação institucional;
10- Política de Gestão de Pessoas;
11- Auditoria operacional;
12- Controle externo concomitante;
13- Normas de Auditoria Governamental – NAGs;
14- Acompanhamento das decisões;
15- Informações estratégicas para o controle externo  
      (atividade de Inteligência)
16- Índice de agilidade do controle externo;
17- Parcerias com outros órgãos de controle;
18- Súmula e Jurisprudência;
19- Auditoria de Receita;
20- Unidade de Tecnologia da Informação.

Saiba Mais AQUI!

FOTOS E NOTÍCIAS
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