Tribunal de Cunta' do E-.tad(l Je
Pcrr1.1mbuw. em 02 Jc Jlllhll de: llJ9g.

Con!\clheiro
SeHrino Ot:h io Rapol>O i\lonteiro
PrcHch'lllt'

RESOLUÇ..\0 TC 1\" 03/98
91E:"'l~>\:

RegulamenLJ o Prêmio " TRIB U~ '\I DE C01'\TA~- 30
ANOS".

O PRI:SIDCNTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ~STADO DE PERNNv1BUCO. no
u-.;o de -;ua., atnbuu;i'lcs legai., c regimental\.
CO SIOERANDO que em 15 dl' outubro de llJ68
foi fundaJo o Tribunal de C'onta., d\) Estado de Pernambu<.:n:
CONSIDERANDO nn prc:-.entc ant> a realização de
cumemoraçÜt''- para rcgt..,tro do., ... eu~"> "\() (lnnUJ)
ano' Je atiVIdade ....

I 21 Ox2tJ7mm ). ullll!anuo lontt: Time ... I"e\\ Roman.
tamanho 1-l. com no m:himo 20 hnha-. por págma.
em e ... paç1.1 1.5 I um t' meto I c C11m a' págtnas :...eqüencwlme-nte cnumt'r<tda,, devendo con.,tar no-. trabalho' apena' o p-;~o·udún tm o do ;1utnr.
Art. 5"- Para cfe11o de idcntitkaçãn. u autor deve enviar Jllllto com o-, orig t nai~. em cnwlope
lacrado. ficha tle tdenu fit.:;11;ao dabor:tdu. com nome
completo. cmkrcço. telefone. tílttlo d:l onra e p-;cudimi mo U\adll.

CONSIDERAI':DO o -.igmhcado de lo.Ua atuação a
~erv1ço da rcalí;açflo da' tinahdade~ do E~tado e ao
dcmo<:ratico cwrdc.:1o da Cld.tdanw,

Parágrafo único - O envelop~: de que trata
e'te .tni~o den! lr<tter no ...ubre ...<.:nto ,,,mctlle ottllllo da obra c o P'l!udtintmu Jo autur

RESOL\'E:

\rt. 6"- •\., monogralia' devem ...er Cll\ iada-, até 15 de ...ctcmbro de 199!\. JO Gabtncte da Pre..,tllêncta do rnhun.JI de Conta' do [.,tatlll. 'llUitdO à
Ru..t tia \urora. b~'i - -t' andar CcP 50050-000 Rectfc-PF llll env1atla' pnr SFDI~'.. ao cuatlo entlcrcçl\

\rt. I"- I"ILa irhtitutdo o concur...o de monografia dcnomumdo "TRIBUNAL DE Cüi'\TAS~() ANOS". regtdo pela' norrna., con,rante-. de ... ta
Re\nluçao
Art. 2'' - Scra tle'>tlnada a premJa,;ão total
de R$ h.OOO,OO (\CI' md real' l ;..., trê~ mdhorf!-.; monografia-. tnédtt~•' 'ohre u tema
TR I BL'NAL DE
CONTAS EXt.RCÍCIO DE CIDADANIA" ....cndu
de R$ 3.000.0() on:, mil re<.H\) u valor tia premiação
para o primctro lugar. de R$ 2.000.00 tdot' mil
reais) o valor tia pr!!miaçiio para o ~egundo lugar e
de R$ 1.000.00 !mil rc:ll'>lu valor da prcmJUção para o terceiro lugar.
·\rt. ·' " - Poderau concorrer a 6tc prêmio
todth o' inregr:mtc' uo Quadro de Sen. iço~ i\u' i h are' do Tnhunal ~ok Conta' dn b.'>tado tlc Pernambuco. C\Cetuado' u ... \lembro ... U<l Comt..,..ÜI.) Julgatlora.
\rt. .:S"- o, origtn,u .... contendo n mínimo
de 20 (\tntcl c o m.nimo de 50 l<:11l4üenta) página.-..
dt:\cm 'cr apre ..entado' em 5 (cinco) \la'. J1gHadn'
em um ún1co lado de folha de p;tpel fum~ato A.-l

··o

*1"-No ca-;o dt:

cl1\i11 por me1o tle
o autor do trabalho tlewroi
\I.' 1dcnti l'icar no em clupe da ECT
a pena" por r~cudi'm i mn.

SED I ~X.

*2" - A data da rw't agem 'c

r~

cnn'>ideratla

como a entrega.

rl. 7" - Na hip1Íll''l' de a\ mllrwgratia.,
prcuuada.., terem 'ido cl,thllrmla' ~:m cu autoria. a
entrega do prt:•m1o ,cr;í kita .t Indo' u\ autore' cujo ...
nome' c'tcJam na lu.:ha de tdentificaçào do trabalho.
..endo o ~alor <.lo prémto <.lrn<.lrdo t•m p<Jr!C\ rgmti:-..
Art. R"- •\ C ollll"'ão encarregada do julgamento e d.t da ....,tltcat;ào da ... munugralla' concorrente' ao Prêmto "TRIBl f'.cAL DE CONTAS '0
ANOS" é ..:ompcl..,ta peh1 Exmo Sr. Con,elheiro
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Roldão Joaquim dos

S.!l1tn~.

Presiden1e da Cotni<;-

!-.ào Julg.adora. e pelo<> Auúit<>re<; Jas Contas Públic.:a~.

Frederico José Pinl<l de A7evedu e Mana Auxiliadora de Snuza Albuquerque.
Art. 9(1- O Presidente da Comi!>são Julgadora deve indtcar à Pn::sidência do Tribtmal servtrfor
a '>er designado pura exercicio, sem prejuízo de suas
ativttlades rotineiras. das funçi>es de Secret<írin-Exectllívo da Comis-;ão.
Art. 10- A avaliação dos trabalho) ohedecerú à -,eguinte ordem :
I- pertinêncw (vincuhz~iín du rrobalho ao
rema proposto), com nora de O (::.ero) a /0
( Je-: I;

ll -

C'OII.\IriiÇiifl lrí~?ica

do te.\fo (intmduçcio, ur·

gwnenração e conclllsào). ('0111 nota dt> O
(:t!ro)

(I

/0 (de:);

111 -liugllagem (ob;e~ividude. esriln. pn:cisiio e
rorrpção da linguagem). rom now de O
(~em) a /O rt!e-:.1:
IV - e\Censiío (obsen•ância da,· e.rtensiies mfnima e mcíxinw definida .,· J. cmutwlll de O (~e
m) a 10 (de~).

Art. 11 -A nota 1inal de cada trabalho é a
média aritmética ~imple:.. arredondada até a segunda
caso decimal. du-. nma_<., atrihufúa<; pela. Comí~siio
Julgadora.

*]

No desempate entre concorrente~ de
igua l nota_ tem preferência o trabalho detentor da média aritmética
simple~ mais elevada. arredondada
até a <;egunda casa decimal, das pon tuações atnhuídas pela Comis-;ào
Julg.tdora. -;ucessivamente. de acordo com a ordem e:-tahelecida nn Art.
10.
§ 2Q - No caso de persi)>tência de empate
será realizado sorteio para indicação
dn trahalhn melhor clas~iticado.
0

-

Art. 11- A Comi-;são JulgaJora é <;oberana
em seu julgame_nto. não cahendo recur-;<1 das
dectsõe~ que proferir.
Art. 13- A Comis:-.ão Julgadora tem praLo
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até 20 de outubw de 199M para julgamento das monograrias apresentadas e e laboração de relatório final. e dif>solve-'>e após :.1 conclusão ue~tes trabalhos.
Art. 1-' - o, direitos autorais sobre as monogratias premiada-. pertencem ao aut11r. re:,ervanuo-se ao Tribunal de Conta:-. do Estado de Pernambuco a prerrogativa de publicá-las em sua c::dição
anual da Revasta do TCE-PE.
Art. 15 - Os originai:- não premiados devem ser devolvidos éiOl> amore.;, quand<> .;olicitados.
por meio úe requerimento à Comi!>sãu Julgadora ou
incinerados. quando não reclam,tdos. 60 (sessenta)
tija_~ ap6s a proclamação dos vencedores.
Art. 16 - A idenli fi cação dos autores das
monografias cla-.'>i Cic~\da" em priml!im lugar c a proclamação Lil>~ vencedore~ serão feita' em ses~-oão do
Pleno nu c.l.ia 21 de outubro <.Jc 1998.

Art. 17 - A solenidade de entrega dos prêmios aos trê., vencedores ocorrer:í no dia 30 de outubro de 1998, no Auditório do Pleno do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco. e .,erá prcsictida
pelo Pre~.idente do Trihun:.LI de Conta!> do Estado de
Pemamhuco.
Art. 18- A participação no certame implica aceitação. por parte do concorrente, de todas as
exigênci<I" regulamentares, c o não cumpnmento de
qual<.juer dela., acarreta desclassiticação.

Art. 19 - Os ca'iOl! onus.,os ~e rão resolvido., pelo Presidente do Tribunal de Contas dll E'>tadu.

Art. 20- Esta Resolução emra em vagor na
data de sua publtcação.

Tribunal tlc Contas do Estado de Pernambuco. em
02dejulhode 1998.

ConselhPiro

Severino Otávio Raposo Monteiro
Prelidente

