


PROJETO EXECUTIVO

CONSIDERANDO os obje�vos estratégicos do TCM-PA que visam Orientar e fiscalizar a 

administração pública e a gestão dos recursos municipais, visando a sua efe�va e regular aplicação em bene�cio 

da sociedade; 

CONSIDERANDO as diretrizes preconizadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil – ATRICON, na Resolução Conjunta ATRICON-CCOR 02/2014, com a finalidade de promover a 

Ouvidoria como instrumento de interação do Tribunal de Contas com a sociedade;

CONSIDERANDO que as Ouvidorias Públicas são um importante instrumento de mudança, boa 

governança, transparência, controle social, inclusão, efe�vidade, combate a corrupção, acesso à informação, 

além de contribuir efe�vamente para a renovação da sociedade civil e para o fortalecimento da democracia, 

sendo fundamental para a reconstrução da confiança e da credibilidade dos cidadãos para com a Gestão 

Pública;

CONSIDERANDO que a sociedade é parceira fundamental dos Tribunais de Contas no controle da 

gestão pública, sendo a transparência das informações instrumento imprescindível ao efe�vo exercício do 

controle social, cabendo aos Tribunais de Contas es�mular a cultura da par�cipação cidadã por meio da difusão 

do direito ao acesso à informação, conforme RESOLUÇÃO ATRICON Nº 01/2013; 

CONSIDERANDO a comemoração do dia do “Dia do Ouvidor”, celebrado em 16/03 (dezesseis de 

março), bem como à proposta apresentada pelo Presidente do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e 

Controle Social do Ins�tuto Rui Barbosa, Conselheiro Gilberto Jales, onde ficou decidido e aprovado uma ação 

denominada “Ouvidoria Day” em alusão a esta data, voltada para as a�vidades de Ouvidoria junto aos 

jurisdicionados, com ampla divulgação e que contará com o apoio do citado Ins�tuto;

CONSIDERANDO o O�cio nº 001/2020-CCOCS/IRB – que incen�va a realização do 

“Ouvidoria Day” no âmbito das Corte de Contas Brasileiras, tratando-se de um evento de 

es�mulo à atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas enfa�zado no fomento ao Controle Social e à 

Transparência Pública; 

CONSIDERANDO a plena e integral vigência da Lei Federal n.º 13.460/2017, nos termos do seu 

art. 25, incisos I, II e III, de caráter obrigatório a todos os municípios do Estado do Pará, a par�r de 17 de junho de 

2019;

CONSIDERANDO a aprovação da Resolução nº 007/2020 do TCMPA que cobrará dos Poderes 

Públicos Municipais o cumprimento da Lei Federal nº13.460/2017, fortalecendo o Controle Social junto aos 

nossos jurisdicionados;

CONSIDERANDO a necessidade de capacitação dos termos da Lei Federal 13.460/2017 e da 

Resolução 007/2020 do TCMPA de servidores dos Poderes Públicos Municipais; dos Servidores do TCMPA além 

do MPCM. 
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1. PROPOSTA DO EVENTO “OUVIDORIA DAY” 
 

O obje�vo é que cada Tribunal de Contas, por intermédio de sua Ouvidoria, programe e  realize 
no mesmo dia 16 de março de 2020, de forma bastante cria�va e dinâmica, a divulgação dos seus trabalhos 
(exemplo: entrevistas, matérias, ações, promoção de cursos, realização de palestra ou mesa redonda 
abordando o escopo citado, caminhadas, panfletagem etc), para que se faça chegar à sociedade, da forma mais 
abrangente possível, as ações, os canais, a importância e o trabalho da Ouvidoria. 

  
 
2. AÇÕES PROPOSTAS
 
Proposta de Programação:

Data: 16 de março de 2020
Local: Auditório Alacid Nunes na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (Tv. Magno de 
Araújo, 474, Telégrafo Sem Fio - Belém - PA, CEP 66113-055) 
Hora: 8:30 às 12:00h
Logomarca do Evento:

2 



PROJETO EXECUTIVO

Palestras  “Ouvidoria, o que eu tenho a ver com isso?”
  Ministrada por Dra Cassyra L Vuolo – Secretária de Ar�culação Ins�tucional e Desenvolvimento 
de Cidadania do TCEMT
  “Lei nº 13.460/2017 - Obrigatoriedade de disposição de mecanismos para a efe�va atuação das 
Ouvidorias”
  Ministrada por Brenda Oliveira – Coordenadora da Ouvidoria do TCMPA
Público Alvo: Prefeitos; Presidente de Câmaras; seus Representantes; responsáveis pelas Ouvidorias destes 
Poderes Públicos Municipais; Servidores do TCMPA e MPCMPA.

8h30 

Credenciamento 

Abertura
Palavra da conselheira ouvidora do TCMPA, Mara Lúcia

Palestra 01: Ouvidoria, o que eu tenho a ver com isso?
Secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania 
TCE-MT, Cassyra Vuolo

Palestra 02: Lei nº 13.460/2017 - Obrigatoriedade de disposição 
de mecanismos para a efetiva atuação das Ouvidorias
Coordenadora da Ouvidoria do TCMPA  , Brenda Oliveira

Encerramento 
Palavra do conselheiro presidente do TCMPA, Sérgio Leão 

9h 

9h30 

11h 

11h30 
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*Público alvo: Prefeitos; Presidente de Câmaras; seus Representantes; responsáveis pelas Ouvidorias destes 
Poderes Públicos Municipais; Servidores do TCM. 
 
 
3. UNIDADES ENVOLVIDAS 
 
Presidência 
Ouvidoria 
Diretoria de Comunicação 
Escola de Contas públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha - ECPCIR
Diretoria Jurídica
Controle Interno
Diretoria Administra�va   
Diretoria Financeira 
 
4. CUSTOS: 
 
Custos com a vinda da Palestrante convidada Dra. Cassyra Vuolo;
Ornamentação e decoração simples;

5. DIVULGAÇÃO 
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8h30 

Credenciamento 

Abertura
Palavra da conselheira ouvidora do TCMPA, Mara Lúcia

Palestra 01: Ouvidoria, o que eu tenho a ver com isso?
Secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania 
TCE-MT, Cassyra Vuolo

Palestra 02: Lei nº 13.460/2017 - Obrigatoriedade de disposição 
de mecanismos para a efetiva atuação das Ouvidorias
Coordenadora da Ouvidoria do TCMPA  , Brenda Oliveira

Encerramento 
Palavra do conselheiro presidente do TCMPA, Sérgio Leão 

PROGRAMAÇÃO

9h 

9h30 

11h 

11h30 

Local: Tribunal de Contas 
dos Municípios

Tv. Magno de Araújo, 474 
Telégrafo

INSCRIÇÃO ONLINE!
www.tcm.pa.gov.br/siged/
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