
REGIMENTO 
INTERNO

A Atricon vai submeter 
aos seus associados uma 
proposta de regimento 
interno. A minuta será 
elaborada por comissão 
coordenada pela 
conselheira Soraia Victor 
(TCE-CE) e do conselheiro 
substituto Jaylson Campelo 
(TCE-PI). Leia mais 
AQUI!

PARA ASSOCIADOS

A Atricon disponibilizará aos associados amplo pacote de 
convênios com direito a descontos exclusivos. O contrato com 
a Empresa Dynamus – intermediadora de convênios – foi 
assinado pela conselheira Soraia Victor (TCE-CE), diretora da 
associação. Saiba mais AQUI!

MEMBROS 
DA DIRETORIA

TCs devem verificar se Constituição 
Federal foi observada na indicação de 

seus membros, diz Valdecir Pascoal

Agência Estado repercute nota pública 
da Atricon sobre composição de TCs

Continuidade do projeto de 
Avaliação de Qualidade e 
Agilidade será prioridade 
da atual gestão

A Diretoria da Atricon decidiu, em sua 

primeira reunião (27/03), que uma das 

principais prioridades da atual gestão 

será dar continuidade ao projeto de 
Avaliação da Qualidade e da Agilidade 

do Controle 
Externo: oito dos 
20 indicadores 
diagnosticados 
em 2013 serão 
convertidos 
em Resoluções 
Orientativas para 
os TCs. Leia mais 
AQUI!

Atricon e OAB farão 
campanha nacional pela 
ordem cronológica nos 
pagamentos pelo poder 
público

Outra decisão tomada em 
conjunto com o Conselho 
Deliberativo foi a realização de 
uma campanha institucional da 
Atricon e OAB para promover 
e ampliar o controle sobre o 
cumprimento do disposto no 
artigo 5º da Lei de Licitações, 
que determina a obrigação 
de o poder público seguir a 
estrita ordem cronológica nos 
pagamentos. Clique AQUI!

APOIO DOS TCs

Os Tribunais de Contas 
deverão, na medida do 
possível, custear as despesas 
decorrentes da participação 
dos respectivos conselheiros 
e conselheiros substitutos, 
procuradores de contas 
e técnicos nos eventos e 
atividades desenvolvidas ou 
realizadas pela Atricon. 
Saiba mais AQUI!
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