
Clique no passarinho e 

siga-nos no Twitter!

REDE DE INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS

O TCU, Atricon, IRB e 23 Tribunais de Contas aderiram à 
Rede Nacional de Informações Estratégicas, que objetiva 
criar condições para melhorar a eficiência e eficácia das 
atividades dos TCs por meio da aplicação de técnicas de 
inteligência com utilização de base de dados e informações. 
Os TCs que não assinaram o Termo de Cooperação 
Técnica e têm interesse em fazê-lo devem entrar em 
contato pelo telefone (65) 3613-7508. Conheça o teor do 
documento AQUI!
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Aniversariantes da Semana
16/07

Conselheiro Substituto José Ribeiro da Conceição (TCE-TO)

19/07
Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima (TCE-MT)

20/07
Conselheiro Substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira (TCE-MT)

Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior (TCE-PE)

21/07
Conselheira Carla Cíntia Santillo (TCE-GO)

Conselheiro Substituto Marcos Antônio Rios da Nóbrega (TCE-PE)
Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall (TCE-SC)

FUX REAFIRMA 
COMPETÊNCIA DE TCS 
EM DECISÃO DO STF

O ministro Luiz Fux, do STF, manteve 
os efeitos da decisão proferida pelo 
TCM-GO que rejeitou as contas de 
gestão relativas ao ano de 2012 do 
ex-prefeito de Mutunópolis (GO), 
Luiz Martins de Oliveira. O político 
argumentou que o tribunal não 
teria competência constitucional 
para julgar contas de gestão, mas o 
ministro negou a liminar requerida. 
Saiba mais AQUI!

AGRADECIMENTO
 
O presidente da Atricon agradece as diversas 
MANIFESTAÇÕES de solidariedade dos conselheiros e 
amigos de todo o país que se pronunciaram a respeito 
de recente decisão de juíza de primeiro grau que 
indevidamente julgou sobre perda de função pública em 
flagrante desconsideração ao foro privilegiado do STJ. 
Confira AQUI a íntegra da nota pública assinada pelo 
conselheiro Antonio Joaquim!

Mobilização pela Aprovação da 

PEC 457/2005

A PEC que amplia de 

70 para 75 anos a 

idade da aposentadoria 

compulsória do servidor 

público deverá ser 

votada em breve pela 

Câmara dos Deputados. O presidente da Atricon 

pede que os Tribunais de Contas sensibilizem 

os parlamentares federais dos seus respectivos 

Estados para a aprovação da proposta. 

Leia mais AQUI!
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