
 
 

REGULAMENTO 

ATIVIDADES TEMÁTICAS NO IV ENCONTRO DOS TCs 

ATIVIDADES TEMÁTICAS – 11 SESSÕES PARALELAS 

 

04/08 – 14h às 15h30 (90m) 

 Temática 1 – AGILIDADE no julgamento de processos e gerenciamento de PRAZOS pelos TCs 

 Temática 2 – Controle externo CONCOMITANTE: instrumento de efetividade dos TCs 

 Temática 3 – COMPOSIÇÃO, organização e funcionamento dos TCs: adequação ao modelo constitucional 

 Temáticas 4 e 5 – CONTROLE INTERNO: Instrumento de eficiência dos TCs e dos jurisdicionados 

 Temática 6 – Divulgação de decisões: instrumento de COMUNICAÇÃO dos TCs para a sociedade 

 Temática 7 – Gestão de INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS: instrumento de efetividade do controle externo 

 Temática 8 – CORREGEDORIAS: instrumentos de eficiência, eficácia e efetividade dos TCs 

 Temática 9 – OUVIDORIAS: instrumentos de interação dos TCs com a sociedade 

 Temática 10 – Os TCs do Brasil e o controle do cumprimento do ART. 5º DA LEI 8.666/93: ordem nos pagamentos públicos 

 Temática 11 – Os TCs do Brasil e o controle do tratamento diferenciado e favorecido às ME E EPP nas contratações públicas: promoção do desenvolvimento 

local 

 Temática 12 – PEC sobre aperfeiçoamento do modelo de composição dos TCs 

 



 
 
Roteiro das atividades temáticas nas sessões paralelas 

 

1. O coordenador da comissão temática: 

 compõe a mesa dos trabalhos 

 apresenta as principais diretrizes da temática, já atualizadas com as propostas de emendas recebidas, se for o caso, de forma objetiva e célere 

 abre espaço para inscrição para manifestação – possível aos participantes, priorizando-se os membros cujas propostas de emendas não tenham sido 

acolhidas pela comissão 

 coordena os debates -  tempo, atendimento aos requisitos das falas e conclusão 

 coordena a finalização do texto das minutas de resolução e de diretrizes relativas à temática 

 Após: coordena a elaboração do power point com as principais diretrizes da minuta, para a apresentação em plenária, observando padrão 

disponibilizado pela coordenação geral 

 encaminha texto das minutas e o power point para a coordenação geral até as 19h do dia 04/08/2014 (atricon@atricon.org.br) 

 

2. Requisitos para as manifestações nos debates 

 Priorização dos membros que apresentaram propostas de emendas não acolhidas pela comissão e associados 

 Demais participantes, observância à ordem de inscrição, exceto quando a quantidade de inscritos extrapolar o tempo previsto, casos em que será 

realizado sorteio para escolha 

 manifestação sucinta e objetiva, iniciada com a identificação pessoal (nome, cargo, TC), com foco no texto da minuta, sem proposição de novas 

diretrizes (ideias novas, formalizar para debate futuro) e sem abordagem de casos concretos 
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3. Demais informações: 

 Os debates sobre todas as temáticas ocorrerão simultaneamente, em salas específicas 

 Os participantes do IV Encontro inscrever-se-ão livremente para participação nas sessões paralelas, conforme o interesse 

 Haverá computador e data show em cada sala 

 Serão entregues cópias das minutas aos participantes 

 Haverá recepcionista para cada atividade temática  

 Não serão disponibilizados microfones, para que o som de uma sala não interfira nos trabalhos de outra 

 

 

ATIVIDADES TEMÁTICAS – DELIBERAÇÕES PLENÁRIAS 

 

Roteiro da cerimônia de abertura: 

 

1. Anúncio do mestre de cerimônia, solicitando aos associados que se acomodem em assentos reservados na plenária 

 Para facilitar a contagem dos votos, exclusivo dos associados da Atricon 

 Distribuição prévia de cópias das minutas a todos os membros participantes 

 

2. Anúncio do mestre de cerimônia – composição de mesa 

 Conselheiro Presidente da Atricon – Valdecir Pascoal – TCE/PE 



 
 

 Conselheiro coordenador geral das atividades temáticas e moderador dos debates – Valter Albano da Silva – TCE/MT 

 Conselheiro Substituto integrante da comissão de coordenação - Jaylson Campelo – TCE/PI 

 Os três ficarão permanentemente na mesa, durante o debate de todas as temáticas nos dias 05 e 06/08 

 Alternadamente, também comporão a mesa os Conselheiros coordenadores das temáticas, no momento dos debates específicos 

 Técnicos comporão mesa de apoio, com a responsabilidade, entre outras, de prestar assessoria às autoridades na mesa, controlar as 

inscrições e sorteio, registrar manifestações e conclusões e elaborar a redação final das minutas. 

 

3. O mestre de cerimônia passa a palavra: 

 Para o Conselheiro Presidente da Atricon - para fala de abertura da sessão de deliberações 

 Para o Conselheiro moderador, para apresentação da sistemática de deliberação e dos requisitos de participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Quadro resumo da cerimônia de abertura da sessão de deliberações – 05/08 - 11h às 11h20 

 

Atividade Responsável Horário Tempo total 

Composição de mesa Mestre de cerimônia 11h às 11h05 5m 

Fala de abertura da sessão de deliberações  C. Valdecir Pascoal – Presidente Atricon 11h05 às 11h10 5m 

Apresentação da sistemática de debates C. Valter Albano – Coordenador geral 11h10 às 11h20 10m 

 

 

Roteiro da cerimônia de deliberações – a se replicar em cada temática 

 

4. O Conselheiro moderador convida o Conselheiro coordenador de cada temática para composição da mesa e apresentação das principais diretrizes 

da respectiva minuta 

 

5. O Conselheiro coordenador da temática apresenta as principais diretrizes da respectiva minuta, com projeção de slides produzido em formato 

padrão – tempo máximo 5 minutos 

 

6. Após a apresentação, o Conselheiro Presidente da Atricon abre espaço para as inscrições dos interessados em se manifestar sobre a minuta, possível 

a todos os membros participantes (Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas) 



 
 

 Serão inscritos os que se identificarem -  nome, cargo, TC 

 Será dada preferência aos membros cujas propostas de emenda não tenham sido acolhidas e aos associados 

 Será observada a ordem de inscrição, exceto quando a quantidade de inscritos extrapolar o tempo previsto, casos em que será realizado 

sorteio para escolha  

 As inscrições e, se for o caso, o resultado do sorteio, serão registrados pela equipe de apoio, projetando lista no telão 

 

7. Os inscritos  ou, se for o caso, os sorteados, se manifestam na tribuna (a ser posicionada na frente da plenária) 

 tempo máximo de 2 minutos por fala 

 manifestação sucinta e objetiva pela rejeição ou acolhimento total ou parcial da minuta, iniciada com a identificação pessoal (nome, cargo, 

TC), sem proposição de novas diretrizes (ideias novas, formalizar para debate futuro) e sem abordagem de casos concretos  

 

8. A equipe de apoio registra síntese das manifestações no texto da minuta de diretrizes, projetada no telão 

 

9. O coordenador da temática analisa as manifestações dos membros, concluindo com ajustes ou não do texto da minuta de diretrizes 

 

10. O Presidente da Atricon coloca em votação a versão integral final da minuta de diretrizes, considerando a aprovação, aprovação parcial ou 

reprovação 

 

11. Após a contagem dos votos, o Presidente da Atricon declara a aprovação total ou parcial da Resolução Atricon ou a reprovação da minuta proposta 

 

12. Todo o controle de tempo e de atendimento dos requisitos será realizado pelo Conselheiro moderador 



 
 

 

Quadro resumo da cerimônia de deliberações 

 

05/08 – 11h20 às 12h30 (70m) 

 

Temática Horário Apresentação 

das diretrizes 

principais  

Registro de 

inscrição para 

fala 

Manifestação dos 

membros 

Avaliação do 

coordenador  sobre 

todas as manifestações 

Fala C. VP e 

encaminhamento 

da deliberação  

Tempo 

total 

Ordem nos 

pagamentos públicos 

11h20 às 11h55 5m 5m 15m 5m 5m 35m 

Desenvolvimento 

Local 

11h55 às 12h30 5m 5m 15m 5m 5m 35m 

 

 

 

 

 



 
 

05/08 – 14h30 às 18h30 (210m) 

Temática Horário Apresentação 

das diretrizes 

principais 

Registro de 

inscrição 

para fala 

Manifestação dos 

membros 

Avaliação do 

coordenador sobre 

todas as propostas 

Deliberação sobre 

o texto integral 

Tempo 

total 

Agilidade 14h30 às 15h10 5m 5m 20m 5m 5m 40m 

Concomitante 15h10 às 15h45 5m 5m 15m 5m 5m 35m 

Controle Interno - 

jurisdicionados 

15h45 às 16h20 5m 5m 15m 5m 5m 35m 

Intervalo 16h20 às 16h40 20m 

Controle Interno – 

TCs 

16h40 às 17h15 5m 5m 15m 5m 5m 35m 

Divulgação 17h15 às 17h50 5m 5m 15m 5m 5m 35m 

Informações 

estratégicas 

17h50 às 18h30 5m 5m 20m 5m 5m 40m 

 

 

 

 



 
 

06/08 – 9h às 12h (180m) 

Temática Horário Apresentação 

das diretrizes 

principais 

Registro de 

inscrição 

para fala 

Manifestação dos 

membros 

Avaliação do 

coordenador sobre 

todas as manifestações 

Deliberação sobre 

o texto integral 

Tempo 

total 

Corregedorias 9h às 9h35 5m 5m 10m 10m 5m 35m 

Ouvidorias 9h35 às 10h10 5m 5m 10m 10m 5m 35m 

Composição 10h10 às 11h 10m 5m 20m 10m 5m 50m 

PEC composição 11h às 12h 10m 5m 20m 20m 5m 60m 

 


