
PORTARIA Nº 04/2013

Autoriza  o  associado  da  Atricon  a  votar  por 
procuração  nas  eleições  para  renovação   da 
Diretoria  e  institui  o  modelo  de  Instrumento 
Particular de Procuração.

O PRESIDENTE DA ATRICON,  no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 12, 

incisos VI, VII e VIII do Estatuto;

CONSIDERANDO solicitação do presidente da Comissão Eleitoral da Atricon, Conselheiro 

Salomão Ribas Junior (TCE-SC);

CONSIDERANDO a impossibilidade de se convocar o Conselho Deliberativo da Atricon, 

para decidir a tempo a presente questão;

CONSIDERANDO que nem todos os associados da Atricon participam dos Congressos 

de Tribunais  de  Contas,  ocasião  em que são realizadas eleições  para  renovação  da 

Diretoria;

CONSIDERANDO que essa medida é democrática e permite a participação de todos os 

associados nas eleições da Atricon;

CONSIDERANDO que compete  ao  Presidente  da  Atricon,  nos termos  do Art.  12,  III, 

convocar e presidir a Assembleia Geral da Associação, onde se realizarão as eleições 

para composição da diretoria da entidade;

RESOLVE:
Art.1 –  Ad  referendum  do  Conselho  Deliberativo  da  Associação  dos  Membros  dos 

Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, autorizar o associado que não participar da 

Assembleia  Geral  para  eleição  da  diretoria  da  entidade,  marcada  para  o  dia  6  de 

dezembro de 2013, durante o XXVII Congresso dos Tribunais de Contas, em Vitória- ES, 

a votar por meio de procuração.
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Art. 2 – Instituir o Modelo de Instrumento Particular de Procuração, em anexo;

Art.  3 – Submeter  esta Portaria  à  aprovação do Conselho Deliberativo da Atricon,  já 

convocado para se reunir no dia 4 de dezembro, às 14h, na sede do XXVII Congresso dos 

Tribunais de Contas do Brasil, na cidade de Vitória/ES.

Brasília-DF, 14 de novembro de 2013

Conselheiro ANTONIO JOAQUIM
Presidente da ATRICON
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:  Ministro(a) ou Ministro(a) Substituto(a) ou Conselheiro(a) ou Conselheiro(a) 

Substituto(a) _________________________________________________________________, 

do Tribunal de Contas ___________________________________________________, CPF nº 

___________________________,  RG  nº  ____________________,  residente  no  endereço 

___________________________________________________________________________.

OUTORGADO(A):  Ministro(a)  ou  Ministro  Substituto  ou  Conselheiro(a)  ou  Conselheiro(a) 

Substituto(a) _________________________________________________________________,

do Tribunal de Contas ___________________________________________________, CPF nº 

___________________________,  RG  nº  ____________________,  residente  no  endereço 

___________________________________________________________________________.

PODERES:  Por  este  INSTRUMENTO  PARTICULAR  DE  MANDATO com  poderes  para 
representá-lo(a)  junto  à  Associação  dos  Membros  dos  Tribunais  de  Contas  do  Brasil 
(ATRICON), por ocasião da Assembleia Geral convocada nos termos da Portaria n. 02/2013, 
firmada  em  19  de  agosto  de  2013,  pelo  Conselheiro  Presidente  da  ATRICON,  com  as 
alterações estabelecidas pela Portaria n. 03/2013, emitida em 1º de outubro de 2013, com o 
objetivo  de  tratar  qualquer  assunto  de  seu  interesse  junto  aos  Órgãos  da  ATRICON 
mencionados  no  art.  6º  do  Estatuto  e  da  Comissão  Eleitoral  constituída  para  conduzir  o 
processo das eleições diretas a que se referem as citadas Portarias,  e para os fins expressos 
e específicos de: 

• Exercer em seu nome o direito de votar nas eleições para eleger o Presidente e os 
Vice-Presidentes da ATRICON para o biênio 2014-2015, e a composição dos Órgãos 
previstos nos incisos V a IX do art. 6º do Estatuto, por ocasião da Assembleia Geral 
determinada para o dia 06 de dezembro de 2013, a ser realizada simultaneamente com 
o XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em Vitória-ES. 

• Para  o  fiel  cumprimento  deste  Instrumento,  poderá  prestar  declarações;  assinar 
requerimentos e/ou petições e quaisquer documentos relacionados aos atos eleitorais; 
solicitar e receber certidões; solicitar expedição de guia para pagamento; enfim, praticar 
todos os atos necessários para o perfeito desempenho do presente mandato como se 
fosse o próprio Outorgante.

Prazo de validade: a presente Procuração tem validade até a formal declaração dos eleitos 
para a direção da ATRICON, com referência ao biênio 2014-2015. 

______________________, em ______ de _________________ de 2013.

______________________________________

(assinatura do(a) Outorgante)


