INFORMATIVO PARA PARTICIPANTES
(hotsite do evento: http://boaspraticas.tce.mt.gov.br/)

1. Sejam bem-vindos ao primeiro laboratório de boas práticas de controle externo, realizado pelo Tribunal
de Contas de Mato Grosso e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon,
em parceria com a Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas Audicon.nos dias 03 e 04/09/2018, em Cuiabá-MT.
2. O objetivo deste evento é compartilhar conhecimentos e resultados dos Tribunais de Contas relacionados
à auditoria e fiscalização, ao estímulo à transparência e ao controle social e à melhoria da gestão interna
dos Tribunais, tudo em consonância com o Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas –
QATC – e o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC.
3. As atividades realizadas nos painéis serão gravadas, transmitidas ao vivo nos portais do TCE-Mato
Grosso e da Atricon e no youtube e, posteriormente, editadas e postadas individualmente.

4. Participam do evento, membros e técnicos do TCE e do Ministério Público de Contas de Mato Grosso,
dos Tribunais de Contas do Brasil, do Tribunal Administrativo de Moçambique, da Controladoria Geral
da União, da Controladoria Geral do Estado e da Associação de Auditores Internos de Mato Grosso.
5. No dia 03/09, as atividades terão início às 8h30 e serão realizadas no Teatro Zulmira Canavarros da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde serão compartilhadas práticas de interesse geral relativas
à temática controle externo. Por conta da quantidade de pessoas e palestras, não haverá interação
palestrante-participante nesse dia.
6. No dia 04/09, as atividades começarão mais cedo – às 8h, no TCE-MT e na Escola Superior de Contas.
Desde o início, os participantes estarão divididos em 9 salas temáticas para as quais tenham se inscrito,
propiciando o aprofundamento das experiências práticas e a ampla interação, conforme tema de
interesse (consulte a programação). Os técnicos do TCE-MT deverão participar das atividades temáticas
afetas à especialização da respectiva Secex de lotação.
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7. Em ambos os dias, o controle de acesso nas salas será feito eletronicamente, via código de barras do
crachá de participante.
8. As atividades serão distribuídas nos locais e salas conforme quadro a seguir:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – 03/09 – SEGUNDA-FEIRA
Teatro Zulmira Canavarros
TCE-MT

Painel Controle Externo
ATIVIDADES TEMÁTICAS – 04/09 – TERÇA-FEIRA

Auditório Manhã

Transparência e Controle Social

Auditório Tarde
Liu Arruda
Plenário
Mezanino
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Lab 1
Lab 2
Segepres
Segecex
Gab. C. LHL

Planejamento e Gestão
Contratações, Parcerias Público-Privadas e T.I.
Contas de Governo, Receita e Renúncia de Receita
RPPS
Sala VIP
Contas de Gestão – Estado e Municípios
Atos de Pessoal
Educação e Segurança
Obras e Infraestrutura
Saúde e Meio Ambiente
Sala de Coordenação
Sala de Imprensa
Atividades paralelas
Atividades paralelas
Sala de Apoio ATRICON

9. Para saberem o andamento da programação do evento em cada sala, os participantes poderão consultar
o hotsite, onde serão divulgadas – simultaneamente e com destaque – as palestras em andamento nos
painéis e oficinas temáticas.
10. Além da gravação e transmissão de vídeos das palestras dos painéis, haverá também cobertura
fotográfica de todo o evento, com produção e postagem nos portais do TCE-Mato Grosso e da Atricon e
no hotsite do evento.
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11. Em novembro, será lançado o e-book com os relatos e vídeos de entrevistas sobre todas as práticas
apresentadas. Além de representar o grande legado do evento, o e-book servirá para dar continuidade à
divulgação das experiências exitosas dos Tribunais de Contas e estimular seu compartilhamento.
12. Não haverá intervalo para coffee-break em nenhuma das atividades, mas será disponibilizado lanche em
local apropriado para os participantes que se interessarem, sem a interrupção das atividades.
13. Serão disponibilizados serviços de transfer para os participantes de outros estados hospedados nos hotéis
indicados pela coordenação, facilitando todos os deslocamentos que envolvem o aeroporto, o evento, os
hoteis e os restaurantes credenciados. Consultem horários no informativo disponibilizado pela
coordenação.
14. Para os participantes locais, será disponibilizado transfer no dia 03/09 entre o Teatro Zulmira
Canavarros e a sede do TCE-MT, no intervalo para o almoço (ida e volta) e no encerramento da
programação do dia. Quem preferir ir de veículo próprio deverá buscar vaga no estacionamento do
Palácio do Governo, tendo em vista que as da Assembleia Legislativa não foram liberadas para o evento.
15. Será liberado o acesso à internet via wi-fi. No TCE-MT, busque a rede “WLAN convidados”, que exigirá
um cadastro prévio via facebook ou google. No Teatro Zulmira Canavarros, consulte a equipe de
cerimonial.
16. O voucher para a confraternização do dia 03/09 – pessoal e instransferível – deverá ser retirado na
recepção do evento.
17. Os certificados de participação serão emitidos em até 10 dias após o evento via página
aluno.tce.mt.gov.br.
18. Agradecemos pela sua participação! Que tenham todos um excelente aproveitamento do evento!
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