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APRESENTAÇÃO 

 

A leitura deste manual revela-se um agradável passeio ao universo dos 

eventos oficiais promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Idealizado e concebido pela Assessoria de Cerimonial e Relações 

Institucionais - ACRI, é leitura obrigatória a todos os que se interessam pelo 

assunto ou lidam diretamente com a dinâmica multifacetada dos eventos e 

trabalhos realizados de forma estratégica com as ferramentas de comunicação. 

Numa linguagem clara e objetiva, equipes de outras unidades que se 

interessarem, podem fazer uso e se beneficiar do conteúdo. A consulta é simples 

e a linguagem bastante clara e didática. 

O Manual de Organização de Eventos do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará é, sem dúvida, referência de leitura indispensável para profissionais da 

área. Uma publicação que pretende somar à missão do TCE, de aproximação 

com a sociedade. 
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CAPÍTULO I  

1.1 INTRODUÇÃO 

A realização de um evento exige criatividade e visão para superar as 

expectativas dos participantes oferecendo serviços e atendimentos eficientes. 

Além disso, seja qual for o tipo de evento, o trabalho em equipe é fundamental, 

prevendo em primeiro lugar, tudo o que pode acontecer. 

Nesse sentido, a elaboração de um manual para orientar os 

servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em especial os 

responsáveis pelo cerimonial e colaboradores, incrementa mais uma ferramenta 

balizadora para execução da atividade, assim como o aperfeiçoamento dos 

procedimentos internos da instituição. 

 

1.2 FINALIDADE 

Esse manual tem como finalidade instruir e padronizar os 

procedimentos relacionados a realização de eventos no Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, por meio de orientações de planejamento, organização e 

logística com vistas a garantir realizações exitosas com excelência. 

 

1.3 UNIDADE GESTORA 

- Assessoria de cerimonial e Relações Institucionais  

 

1.4 UNIDADE DE TRABALHO 

- Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais – ACRI;  

- Gerência de Atendimento ao Público – Recepção; 

- Secretaria Geral – SEGE; 

- Secretaria de Administração – SEAD; 

- Escola de Contas – ECAV; 

- Diretoria de Logística – DILP. 

 

1.5 PÚBLICO ALVO 

- Servidores da Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais; 

- Servidores da Assessoria de Comunicação e Relações Públicas; 

- Servidores responsáveis pelo atendimento ao Público (Protocolo e 

Recepção); 



- Autoridades Públicas; 

- Representantes das Forças Armadas 

- Cerimonialistas e precursores. 

 

 

1.6 REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA 

- Ato nº 69 de 24 de julho de 2014 - Regulamento dos Serviços 

Auxiliares e suas alterações; 

- Ato 63 de 17 de dezembro de 2012 - Regimento Interno e suas 

alterações. 

 

 

CAPÍTULO II – AS ORGANIZAÇÕES DOS EVENTOS: PLANEJAMENTO, 

EXECUÇÃO, ESPAÇOS DISPONÍVEIS E AÇÕES OPERACIONAIS NO TCE. 

 

2.1 PLANEJAMENTO – ato ou efeito de planejar; serviço de preparação de um 

trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de métodos convenientes 

(Houaiss). 

A etapa de planejamento consiste em elaborar um Projeto Descritivo 

com os elementos essenciais para guiar a organização e a execução do evento. 

A elaboração deve ser precedida por um período de reflexão e amadurecimento 

das ideias, de forma a garantir que as soluções se revelem, na prática, um guia 

seguro para nortear os trabalhos. 

Planejar significa ter visão de futuro com base no passado e na realidade 

do presente. É um ação projetada, intencionada, lançada adiante, que não foi 

realiazada, mas, que se tem a intenção de realizar. Essa ação é condicionada e 

determinda pelo ambiente. 

As decisões tomadas para a realização do evento, irão nortear os 

objetivos da equipe que irá coordenar e colaborar com a execução do  evento. 

Essas definições devem constar no projeto,  é o primeiro passo para a 

realização do evento. É o documento mais importante e que irá formalizar a 

intenção da presidência do TCE, em realizar o evento com melhor eficiência. 

2.1.1 Projeto Descritivo 

O projeto descritivo deve ser composto dos seguintes conteúdos: 

a) Justificativa 



b) Objetivo 

c) Público de interesse 

d) Tipo de evento 

e) Data e local 

f) Recursos humanos 

g) Recursos materiais e financeiros 

h) Estratégia de comunicação. 

 

➢ Justificativa 

A justificativa é a fase do planejamento em que os motivos para a 

realização do evento são expostos. É a fundamentação da importância do evento 

para os segmentos do público aos quais se destina. 

Essa fundamentação deve ser estruturada com base em argumentos 

claros e objetivos. As perguntas a seguir podem auxiliar nessa formulação: 

• Por que é necessário e oportuno promover o evento? 

• O que motiva tal iniciativa? 

• Há algum marco a partir do qual ele foi idealizado, como datas 

comemorativas, polêmicas ou cenários políticos, econômicos e sociais 

específicos? 

• A iniciativa está alinhada ao planejamento estratégico de comunicação da 

instituição? 

 

➢ Objetivo 

O objetivo é o resultado que se deseja alcançar ao promover um evento 

e deve estar em consonância com as políticas de comunicação da instituição. 

De acordo com o grau de complexidade da iniciativa e com os resultados 

esperados, é possível dividi-los em objetivos gerais e objetivos específicos. 

Os objetivos gerais são mais abrangentes e, para atingi-los, é preciso 

delimitar. Os objetivos específicos são mais restritos e pontuais que, somados, 

poderão contribuir para alcançar os gerais. 

 

➢ Público de interesse 

Os públicos de interesse são os segmentos que se deseja sensibilizar e 

mobilizar ao promover um evento. A instituição interage com diferentes públicos 

e todos têm o seu devido grau de importância. O desafio ao planejar é identificar 



quais desses grupos são estratégicos para atingir os objetivos do evento e qual 

a estimativa do número de participantes, o que inclui não apenas os convidados, 

mas os que integram o programa de atividades. 

Entre os possíveis públicos, estão autoridades, representantes das 

Forças Armadas, comunidade acadêmica (professores, administradores, 

estudantes), profissionais dos veículos de comunicação e mídias sociais, e 

representante da sociedade civil em geral, apoiadores dos eventos, funcionários 

da instituição promovedora, familiares. Os públicos podem ainda ser agrupados 

por faixa etária (adultos, adolescentes, crianças), perfil profissional e de 

interesses, entre outras formas de classificação ou categorização. 

 

➢ Tipo do evento 

O conceito de evento não precisa ser compreendido como algo estático 

e fechado. É comum haver convergência de diferentes tipos de iniciativas. A 

escolha deve ser feita com base no que se pretende alcançar e nos recursos 

disponíveis. Por exemplo, um único evento técnico-científico de maior porte pode 

conter em sua programação eventos técnicos paralelos e eventos culturais. 

 

No Tribunal de Contas do Estado do Pará, os tipos de eventos mais 

comuns são os protocolares, os técnico-científicos, os lançamentos de produtos 

e serviços, os de capacitação e treinamento e os de socialização e integração. 

 

• Eventos protocolares: sessões plenárias, sessões solenes, solenidades de 

posse da mesa diretora, aposições de retratos, entrega de medalhas, atos 

religiosos (  ecumênicos ou não) e cerimônias fúnebres; 

• Eventos técnico-científicos: conferências, congressos, fóruns, mesas-

redondas, paineis, seminários, simpósios, videoconferências e reuniões; 

• Eventos de capacitação e treinamento: palestras, workshops e cursos; 

• Lançamentos de produtos e serviços: publicações, campanhas e projetos 

institucionais; 

• Eventos de socialização e integração: comemorações, eventos e atividades 

culturais. 

 

As características de cada tipo de evento estão detalhadas no capítulo 

2 deste manual. 



 

➢ Data e local 

A escolha da data e do local para promover um evento é uma das ações 

mais importantes. É possível afirmar que o êxito almejado está diretamente 

condicionado à escolha certa do dia e do lugar em que o evento será realizado. 

Ao definir a data, considere: 

• a disponibilidade do local, observando os prazos necessários para a 

montagem e desmontagem da infraestrutura; 

• a disponibilidade da equipe responsável pela organização e execução; 

• a agenda dos palestrantes, conferencistas, moderadores e pessoas que 

integram as atividades previstas na programação; 

• a adequação da data e do horário às características dos públicos que se 

deseja sensibilizar e mobilizar; 

• se há eventos concorrentes ou feriados na mesma data ou em datas muito 

próximas; 

• se o momento é oportuno, considerando cenários políticos, sociais, 

religiosos, e etc. 

 

Ao escolher o local, considere: 

 

• a estimativa do número de participantes. Espaços vazios sugerem fracasso 

e cheios demais indicam inadequação do local ao tipo de evento; 

• as condições para acomodar confortavelmente os participantes; 

• a facilidade para chegar ao local do evento, opções de transporte coletivo, 

vias de acesso e local para estacionar; 

• a acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção; 

• a existência de espaços de apoio, como copa, sala de autoridades, local para 

depósito de materiais, para expositores e também para montagem da secretaria; 

• as condições técnicas e operacionais para a utilização de recursos 

audiovisuais. 

 

➢ Recursos Humanos 

 

A realização de um evento envolve muitas pessoas e áreas da 

Instituição. O trabalho de cada equipe deve ser definido e atuar em sintonia para 



que o resultado final seja satisfatório. Neste caso, a falha de qualquer membro 

de uma equipe pode comprometer todo o andamento do evento. 

 

 

 

 

LEMBRETE: 

 Todo evento requer o planejamento de seu cerimonial, seja para definir a 

precedência das autoridades, a disposição das mesmas na mesa principal, a 

colocação de bandeiras ou mesmo para ajudar a definir a sequência da 

cerimônia. 

 

 

➢ Recursos materiais e financeiros 

Recurso material diz respeito a tudo o que for necessário para realização do 

evento, e os recursos financeiros são todos os custos necessários para cobrir as 

despesas de realização do evento. 

➢ Estratégia de comunicação 

A Estratégia de Comunicação orienta como conquistar atenção do 

público-alvo, para que o resultado pretendido com o evento seja alcançado. 

 

2.2 EXECUÇÃO DO EVENTO 

 

Este é o momento de colocar em prática o que se planejou e deixar tudo 

pronto para o evento acontecer. 

Coordenadores e equipes de apoio já devem conhecer com mais 

profundidade a proposta do evento, o contexto em que está inserido, a data e o 

local de realização, os objetivos, a estimativa de participantes, o perfil do público, 

as estratégias de divulgação e os recursos disponíveis para conduzir os 

trabalhos. Não é tarefa tão árdua como inicialmente pode parecer, mas requer 

apurado senso crítico, integração, domínio das ferramentas, dedicação e 

atenção. 

Cada procedimento tem a sua importância e deve ser adaptado à 

dinâmica do evento e ao que foi planejado. Para fins didáticos, propomos dividir 

os trabalhos nas seguintes etapas: 



• Definição da equipe de trabalho 

• Elaboração do checklist 

• Visita ao local do evento 

 

 

2.2.1 Definição da equipe de trabalho 

A primeira providência deve ser escolher o coordenador do evento — ou 

a equipe coordenadora — e definir os profissionais que irão atuar no apoio direto 

à organização. Conheça os profissionais, reúna as equipes, atribua 

responsabilidades e defina metas. 

 

2.2.2 Elaboração do checklist 

Ao longo de todo o trabalho de organização, deve-se sistematizar por 

escrito as ações necessárias, os profissionais e áreas responsáveis por conduzi-

las e os prazos a serem respeitados, para a melhor execução do evento. Damos 

o nome de checklist a esse documento que permite às equipes acompanhar o 

desenvolvimento do trabalho, monitorar pendências, mapear dificuldades e 

adotar soluções. 

No TCE-PA, trabalhamos com um modelo de checklist específico e 

detalhado que atende às necessidades de acompanhamento de vários tipos de 

eventos. O checklist é construído previamente e de acordo com as 

especificidades de cada tipo de evento, devendo o mesmo ser compartilhado 

com as unidades envolvidas na execução das tarefas.  

 

2.2.3 Visita ao local do evento 

Com o checklist preliminar e as equipes de trabalho definidas, sugere-se 

uma visita técnica ao local do evento para conhecer as facilidades e eventuais 

limitações do espaço, identificar as melhorias necessárias, negociar com os 

gestores do espaço as adaptações cabíveis e, a partir daí, começar a adaptar o 

checklist ao que se planejou e ao que será de fato viável realizar. 

 

2.3 ESPAÇOS DISPONÍVEIS NO TCE-PA 

 

No Tribunal de Contas, os eventos protocolares: sessões solenes, 

sessões extraordinárias, sessões ordinárias. entre outros, estão previstos no 



Regimento Interno e normalmente acontecem no Plenário Conselheiro Emílio 

Martins. Os demais espaços disponíveis para a realização de eventos no 

Tribunal devem ser reservados formalmente e com antecedência.  

A Assessoria de Cerimonial responde pela autorização e reserva dos 

seguintes espaços: 

• Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego;  

• Auditório Ministro Elmiro Nogueira. 

 

 A Secretaria Geral - SEGE, responde pela autorização dos seguintes 

espaços:  

• Plenário Conselheiro Emilio Martins  

• Sala das Togas cons. Jose Maria de Azevedo Barbosa 

A sala de reunião da Presidência atende demandas exclusiva do 

Gabinete da Presidência.  Porém, há outros espaços alternativos, tais como:  

• sala de reunião da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN;  

• sala de treinamento da Secretaria de Tecnologia e Informação – SETIN;  

• sala de reunião da Secretaria de Controle Externo – SECEX;  

• sala de aula Marcos Antônio Nobre Pontes - Escola de Contas – ECAV.  

 

           A competência de reserva de cada espaço, compete as unidades de 

trabalho a qual os mesmos pertencem.  

Conheça os principais espaços do Tribunal de Contas antes de decidir 

pelo qual e/ou melhor se adapta às necessidades do seu evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1 Espaço Cultural Clóvis Moraes Rêgo 

 

 

 

 

 

 

• Unidade Responsável: Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais 

– ACRI;  

• Uso Específico: exposição, lançamento de livro, cantatas entre outros 

eventos culturais; 

• Capacidade aproximada: 40 pessoas em pé – sem distanciamento social; 

• Localização: hall de entrada do edifício-sede “Palácio Serzedello Corrêa”; 

• Infraestrutura: mesa de apoio, iluminação e climatização. Precisa montar 

painéis expositivos, serviço de sonorização. 

 

 



LEMBRETE: 

 Caso a exposição necessite de iluminação especial, será necessário 

contratar. 

 

 

2.3.2 Auditório Ministro Elmiro Nogueira 

 

 

 

• Unidade Responsável: Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais; 

• Uso Específico: Eventos em Geral; 

• Capacidade aproximada: 156 lugares - sem distanciamento social;  

• Localização: 5º andar do Anexo IV Edifício Auditor Benedito Viana da Costa 

Nunes; 

• Infraestrutura: Telão, projetor, climatização, TV, telefone, 10 mesas 

dobráveis, 10 unidades de uni filas, dispositivo de bandeira, 04 banheiros, 

sendo 02 para portadores de necessidades especiais hall de circulação, 

bebedouro, mesa de apoio e 4 câmeras para vídeo conferência. 

 

 

 

 

 

 



2.3.3 Plenário Cons. Emílio Martins 

 

 

 

 

• Unidade Responsável: Secretaria Geral; 

• Uso Específico: Sessões Ordinárias, solenes, especiais, entrega da 

Medalha Serzedello Corrêa entre outros eventos autorizados pela 

presidência; 

• Capacidade aproximada: 48 cadeiras fixas; podendo colocar até mais 15 

cadeiras extras - sem distanciamento social; 

• Localização: térreo do Edifício-sede do “Palácio Serzedello Corrêa”; 

• Infraestrutura: Iluminação, climatização, telão, projetor, sonorização, 

tribunas, microfones fixos nas bancadas, 2 tribunas e 4 câmeras para vídeo 

conferência.  



2.3.4 Sala das Togas Cons. Jose Maria de Azevedo Barbosa 

 

 

 

 

 

• Unidade Responsável: Secretaria Geral - SEGE e Assessoria de Cerimonial 

e Relações Institucionais – ACRI; 

• Uso Específico: espaço de apoio ao Plenário Cons. Emílio Martins; 

• Capacidade aproximada: 15 pessoas em pé - sem distanciamento social; 

• Localização: térreo do Prédio-sede do Edifício “Palácio Serzedello Corrêa”; 

• Infraestrutura:  Armário para guarda das tocas, uma mesa.  dois sofás de 

apoio, Serviço de telefonia e rádio, Iluminação, Climatização, Serviço de 

copa, WC feminino e masculino. 



2.3.5 Sala de Reunião – Gabinete da Presidência 

 

 

 

• Unidade Responsável: Chefia de Gabinete 

• Uso Específico: Atender demandas do Gabinete da Presidência 

• Capacidade aproximada:  10 lugares na mesa de reunião – sem 

distanciamento social; 

• Localização: 2º andar do Edifício-sede “Palácio Serzedello Corrêa” 

• Infraestrutura: Telão, projetor, climatização, TV, telefone e mesa para 

reunião. 

 

2.3.6 Sala de Reunião da SETIN 

 

 

 

• Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação; 



• Uso Específico: reunião; 

• Capacidade aproximada: 10 pessoas – sem distanciamento social; 

•  Localização: 3º andar do Anexo IV, Edifício Auditor Benedito Viana da Costa 

Nunes; 

• Infraestrutura: Projetor, climatização, telefone, mesa para reunião com 10 

cadeiras e 1 câmera para vídeo conferência.  

 

 

2.3.7 Sala de Treinamento da SETIN 

 

 

 

 

• Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação; 

• Uso Específico: treinamento; 

• Capacidade aproximada: 20 pessoas – sem distanciamento social; 

•  Localização: 2º andar do Anexo IV, Edifício Auditor Benedito Viana da Costa 

Nunes; 

• Infraestrutura: Projetor, climatização, telefone, mesa, cadeiras, 

computadores e 2 câmeras para vídeo conferência. 

 

 

 



2.3.8 Sala de Reunião da SECEX 

 

 

 

• Unidade Responsável: Secretaria de Controle Externo; 

• Uso Específico: Reunião; 

• Capacidade aproximada: 10 lugares – sem distanciamento; 

• Localização: 1º andar do Anexo IV Edifício Auditor Benedito Viana da Costa 

Nunes; 

• Infraestrutura: Telão, projetor, climatização, telefone, mesa para reunião 

com 12 cadeiras e 1 câmera para vídeo conferência. 

 

2.3.9 Sala de aula Marco Antônio Nobre Pontes – ECAV 

 

 



• Unidade Responsável: Escola de Contas Alberto Veloso – ECAV; 

• Uso Específico: Capacitação, treinamento e reunião; 

• Capacidade aproximada: 35 pessoas – sem distanciamento social; 

• Localização: 1º andar do Anexo II – Edifício Ministro Mario Nepomuceno de 

Souza; 

• Infraestrutura: Telão, projetor, climatização, mesa de apoio, 35 cadeiras tipo 

universitária e 2 câmeras para vídeo conferência. 

 

 

2.4 AÇÕES OPERACIONAIS DO CERIMONIAL 

 

• Fixação da data, do local e horário da solenidade; 

• Elaboração de convites; 

• Escolha da equipe de manutenção e apoio; 

• Preparação do ambiente (sonorização, localização de bandeiras e 

programação visual); 

• Ornamentação (simples e discreta); 

• Disponibilização dos recursos audiovisuais; 

• Seleção e escolha dos operadores; 

• Indicação do Mestre de Cerimônias; 

• Apoio na logística do traslado, emissão de passagem e hospedagem. 

 

4.1 Solenidade em Recinto Fechado 

 

• 2.O Cerimonial encarrega-se de receber autoridades e convidados na 

entrada do local; 

• Anota os nomes das pessoas presentes, para efeito de composição de 

Mesa de Honra e registro de presenças; 

• Elabora a composição da Mesa que dirigirá os trabalhos (sempre que 

possível em número ímpar); o lugar de honra é à direita do presidente da 

Mesa; 

• O Hino Nacional deve ser executado; 

• O roteiro é elaborado pelo Chefe do Cerimonial e deve ser seguindo na 

íntegra pelo Mestre de Cerimônia; 

• O encerramento deverá ser anunciado pelo Presidente da Mesa (não 



cabendo ao Mestre de Cerimônias encerrar solenidades, poderá apenas 

quando muito agradecer a presença). 

 

 

2.4.2 Solenidade em Recinto Aberto 

 

• O Cerimonial encarrega-se de receber autoridades e convidados na 

entrada do local; 

• Anota os nomes das pessoas, para efeito de registro de sua presença no 

recinto (anunciar antes do início da solenidade); 

• Coloca as bandeiras na posição do hasteamento, checar os mastros, aros 

e roldanas, suportes, fios, ponteiras e etc.; 

• Coloca a fita simbólica, isolando o local previamente escolhido; 

• Providencia a colocação de fotografias e placas; 

• Organiza a ordem de pronunciamentos; 

• Anuncia e convida para visitação e recepção, se for o caso; 

• Coordena o encerramento. 

 

 

CAPÍTULO III – TIPOS DE EVENTOS 

 

3.1 EVENTOS OFICIAIS 

São eventos institucionais previstos no Regimento Interno do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, ou por determinação da Presidência ou proposta 

de um conselheiro ou conselheiro substituto, demanda está que deverá ser 

aprovada pelo pleno do TCE por meio de resolução. 

Os eventos oficiais do Tribunal de Contas do Estado se dividem em:  

• Sessões Ordinárias,  

• Sessões Extraordinárias 

• Sessões Solenes,  

 

São considerados eventos de caráter oficial, também, aqueles eventos 

institucionais demandados pela Presidência, como as visitas oficiais, as 

cerimônias comemorativas e as homenagens. 

Os eventos oficiais do Tribunal de Contas são organizados e/ou 



acompanhados pela Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais - ACRI. 

 

 

3.1 .1 Sessões Ordinárias 

 

Definição: Conforme o regimento interno, art. 165, as Sessões Ordinárias serão 

realizadas às terças e quintas-feiras, com início às 9h, quando os membros do 

Colegiado e Conselheiros Substitutos do Tribunal se reúnem, sob a coordenação 

do Conselheiro Presidente e de um membro do Ministério Público de Contas. 

 

Objetivo: Julgamento de processos e pauta administrativa. 

 

Duração: o tempo necessário à realização de suas finalidades. 

 

Público-alvo: jurisdicionados (advogados e interessados), sociedade civil 

(estudantes ou qualquer cidadão que tenha interesse em assistir uma sessão 

plenária.  

 

 

3.1.2 Sessão Extraordinária 

 

Definição: as Sessões Extraordinária, amparadas pelo regimento interno, art. 

166, serão convocadas pelo Presidente, de ofício, ou por proposta de 

Conselheiro, devendo tal convocação ser feita com antecedência mínima de 24 

horas. São extraordinárias as sessões de:  

• apreciação das contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado; 

• elaboração da lista tríplice dos Auditores, para preenchimento de cargo 

de conselheiro, nos termos do Regimento interno; 

• Apreciação de questões de alta indagação; 

• Outros eventos, a critério do Tribunal Pleno. 

 

Objetivo:  definida de acordo com os itens a cima; 

 

Duração: o tempo necessário à realização de suas finalidades. 

 



Público-alvo: Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de Contas 

entre outros. 

 

3.1.2.1 Apreciação anual da Contas do Governador, mediante 

parecer prévio.   

 

Definição: Sessão Especial de Apreciação anual das Contas do Governador, 

mediante parecer prévio conforme previsto, nos termos do art. 30 da Lei 

Orgânica.  

 

Objetivo: Julgar o parecer prévio as contas do governador do Estado. 

 

Duração: De acordo com pauta estabelecida pelo relator das contas e 

apresentação da equipe técnica 

 

Público-alvo: Governador do Estado, Vice-Governador, órgãos de controle e 

contábil do Estado, entre outros. 

 

 

LEMBRETE: 

Nesta cerimônia a Assessoria de Cerimonial, trabalha sob a coordenação do 

relator da equipe das contas de governo.  

 

 

 

3.1.3 Sessões Solenes 

 

Definição: as Sessões Solenes serão convocadas pelo Presidente, de acordo 

com o que estabelece o Regimento Interno, art. 167 e incisos. São solenes as 

sessões de: 

• Posse de Conselheiro, do Presidente, do Vice-Presidente e do 

Conselheiro Corregedor; 

• Posse de Auditor; 

• Prática de atos de caráter cívico ou cultural; 

• Outras homenagens a critério do Tribunal Pleno. 



 

Duração: aproximadamente duas horas. 

 

Público-alvo: Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de 

Contas, familiares dos empossados, entre outros. 

 

 

3.1.3.1 Sessão Solene de posse do Presidente, do Vice-Presidente e do 

Corregedor 

Definição: Sessão Solene destinada a dar posse ao novo Corpo Dirigente do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, após eleição entre seus membros. 

 

Operacionalização: Para a organização da cerimônia de posse deve ser 

constituído um grupo de trabalho formado por funcionários da Presidência, do 

Cerimonial, da Secretaria Geral e da Secretaria de Administração.  

 

Local do evento: Plenário Conselheiro Emílio Martins – Edifício sede do 

Tribunal. 

 

Participantes: Participam da solenidade, além dos Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, Procuradores de Contas do Estado, Procurador-Geral do Estado, 

Governador do Estado, Vice-Governador do Estado, Tribunais de Contas de todo 

o Brasil, além de outras autoridades de todos os níveis da administração Pública, 

direta ou indireta Federal, Estadual e Municipal, entre outros convidados. A 

listagem de convidados deve sempre ser submetida a apreciação do Presidente. 

 

Programação das atividades: Este tipo de solenidade deve obedecer às 

Normas do Regimento Interno em seu capítulo III e parágrafos 1º e 2º. Nesta 

atividade a Assessoria de Cerimonial trabalha em conjunto com a Secretaria 

Geral e sob a coordenação do Presidente. 

 

Transporte: Nas solenidades do Tribunal, o Cerimonial deve providenciar todas 

as demandas necessárias junto ao setor de transporte, através da Secretaria de 

Administração, encaminhando a demanda por e-mail. 

 



Estratégia de comunicação: No Tribunal esta ação, fica sob a responsabilidade 

da Assessoria de Comunicação e Relações Públicas em conjunto com a 

Assessoria de Cerimonial.  

 

Recursos humanos: A solenidade de posse exige a participação de vários 

setores do Tribunal, como: Presidência, Cerimonial, Comunicação, Gabinete 

Militar, Atendimento Médico, Secretaria Geral, Secretária de Administração e os 

setores de manutenção, conservação e limpeza. 

 

Secretaria Geral: compete a coordenação dos atos do plenário, pertinentes as 

Sessões Solenes.  

 

Gabinete Militar: exerce papel fundamental durante a cerimônia, garantindo a 

manutenção da ordem no local, a elaboração de credenciais de acesso ao local 

da cerimônia, estacionamentos, o controle do trânsito e a segurança das 

autoridades. 

 

Ambientação: No interior do Plenário, a decoração é composta por um arranjo 

de flores nobres, colocado em frente à Mesa Diretora ou Tribuna. A Bandeira 

Nacional, do Estado e do TCE são colocadas à direita da mesa (a direita aqui 

será entendida como a direita de uma pessoa colocada junto à Bandeira e 

voltada para a plateia ou o público que observa o dispositivo). 

Deve-se deixar no acesso da garagem e recepção guarda-chuva para 

uso em caso de tempo chuvoso. 

 

Permanecem de plantão durante todo o evento os seguintes serviços: 

engenharia, limpeza, serviços gerais, copa, telefonia, transporte, manutenção 

técnica, elétrica, hidráulica, bombeiro, serviço médico e gabinete militar. 

 

Cerimonial: Ao Cerimonial compete toda e qualquer ação operacional para 

realização do evento, responde pela distribuição dos convites, das credenciais 

de acesso ao estacionamento caso haja e, ainda, pelo dispositivo de recepção e 

encaminhamento dos convidados. 

A Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais cumpre o roteiro 

geral da cerimônia de posse, elaborado e coordenado pela Secretaria Geral.  



O Cerimonial deve organizar a logística do evento em duas opções, 

considerando possíveis alterações climáticas (dias ensolarados e dias 

chuvosos). 

Os seguintes itens são abordados no roteiro: 

• local e horário do início da programação; 

• formação do cortejo para ingresso no plenário; 

• posicionamento das autoridades no Plenário; 

• apresentação do hino nacional; 

• pronunciamentos; 

• compromisso constitucional; 

• assinatura dos termos de posse; 

• serviço de coquetel (quando houver); 

• apresentação musical; 

• organizar fila de comprimentos; 

• saída das autoridades. 

 

No Plenário do Tribunal de Contas, a cerimônia de posse obedece a 

seguinte roteiro: 

• A Sessão Solene é aberta pelo Presidente do Tribunal; 

• Execução do o Hino Nacional (pode ser pelo coral do TCE, pode música 

mecânica e entre outras) 

• O Presidente declara aberta a cerimônia; 

• Os empossados prestam o compromisso constitucional perante o Presidente 

do Tribunal; 

• O Secretário-Geral procede à leitura do Termo de Posse, o qual é assinado 

pelos empossados e pelo Presidente; 

• O Presidente do TCE declara empossados os que estiverem sendo investido 

nos cargos; 

• O empossado faz pronunciamento do seu lugar à Mesa, ou em pé na tribuna; 

• O Presidente do TCE profere breves palavras e declara encerrada a Sessão. 

 

Alimentação: Serviço de copa deve ser montado próximo ao local onde as 

autoridades terão assento e serão recepcionadas, o tipo de serviço que será 

realizado deve ser sempre autorizado previamente pela presidência. 

 



Terceirização de serviços: Sugere-se providenciar a contratação dos seguintes 

serviços: calígrafo para subscrever os convites e serviço de entrega para 

distribui-los (caso haja necessidade), mestre de cerimonias, recepcionistas para 

a recepção das autoridades e aluguel de equipamentos de suporte ao evento, 

caso seja necessário. 

 

 

 

DICAS: 

• Planejar o evento, no mínimo, com 01 mês de antecedência. 

• Reservar lugares nas primeiras filas do Plenário para os Conselheiros 

Aposentados, familiares do Conselheiro empossado.  

• Reservar espaço para os convidados com dificuldades de locomoção. 

• Providenciar placas de sinalização interna para o evento. 

• Elaborar a lista de convidados com antecedência e confirmar nomes e 

endereços. 

• Alugar toalhas para as mesas de apoio a serem utilizadas no evento. 

• Providenciar equipamento de radiocomunicação para a equipe de trabalho. 

 

 

3.1.3.2 Sessão solene de posse no cargo de conselheiro  

 

Definição: Sessão Solene destinada a dar posse ao novo integrante do Tribunal 

de Contas no cargo de conselheiro. 

O cidadão indicado para a vaga do cargo de conselheiro é investido no 

cargo, depois de cumprida todas as etapas constitucionais e publicação de sua 

nomeação no Diário Oficial do Estado. O eleito é investido em sessão solene, na 

data acertada com o Presidente do Tribunal de Contas. 

 

Objetivo: dar posse ao novo integrante da Corte de Contas. 

 

Duração: aproximadamente duas horas. 

 

Público-alvo: Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de 

Contas, familiares do empossado, entre outros. 



 

3.1.3.3 Sessão Solene de posse no cargo de Auditor / Conselheiro 

Substituto  

 

Definição: Sessão Solene destinada a dar posse a cidadão aprovado em 

concurso público para o cargo de auditor, também denominado conselheiro 

substituto. 

Depois de encerrado o certame do concurso público, aguarda-se a 

nomeação do aprovado para a vaga no cargo de auditor. Depois de cumprida 

todas as etapas constitucionais e publicação de sua nomeação no Diário Oficial 

do Estado. O aprovado é investido no cargo em sessão solene, na data acertada 

com o Presidente do Tribunal de Contas. 

 

Objetivo: dar posse a cidadão no cargo de auditor / Conselheiro Substituto do 

Tribunal de Contas do Estado. 

 

Duração: aproximadamente duas horas. 

 

Público-alvo: Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de 

Contas, familiares dos empossados, entre outros. 

 

3.1.3.4 Sessão solene de entrega da Medalha Serzedello Corrêa  

 

Definição: solenidade de entrega de Condecoração criada pela Resolução nº 

3.799, aprovada em 09 de outubro de 1970, alterada pela Resolução nº 18.942, 

de 22 de agosto de 2017.  

 

Objetivo: homenagear a pessoas de comprovada idoneidade moral e 

reconhecido merecimento, aferido este pela prática de atos ou serviços 

relevantes em favor deste Tribunal de Contas ou do Estado do Pará. 

 

Público-alvo: autoridades civis e militares e familiares dos agraciados. 

 

Duração: a duração do evento varia de acordo com o número de agraciados.  

 



Local: A Cerimônia normalmente acontece no Plenário Conselheiro Emílio 

Martins, podendo acontecer em outro local previamente definido e autorizado 

pelo Tribunal Pleno. 

 

Cerimonial: A assessoria de Cerimonial se encarrega de todos os aspectos de 

logística e organização: enviar oficio ao agraciado confirmando a sessão, expede 

os convites, recepciona as autoridades e monta a infraestrutura da cerimônia. 

 

➢ Programação das atividades:  

A solenidade é definida pela Presidência do TCE, com acompanhamento da   

Secretaria Geral e da Assessoria de Cerimonial seguindo a sugestão do seguinte 

roteiro: 

• O Mestre de Cerimônia segue o roteiro elaborado pela Secretaria Geral com 

o apoio do Cerimonial, seguindo o que diz a Resolução nº3799. 

• Inicia-se a solenidade, apresenta os objetivos da condecoração, discorre 

sobre sua criação e apresenta os agraciados.  

• O Coral do TCE apresenta o hino do Nacional, do Estado do Pará e uma 

canção para o homenageado; 

• Fala do Presidente do Tribunal (Chanceler da Medalha Serzedello Corrêa). 

• Aposição da Condecoração nos agraciados. 

• Fala dos agraciados (opcional, de acordo com o número de homenageados). 

• Encerramento da solenidade, com mais um cântico do Coral do TCE. 

 

Convites:  

Deve ser feito em conformidade com a arte já utilizada nas peças 

publicitárias da Medalha Serzedello Correa, o texto é sugerido pelo cerimonial e 

aprovado pelo Presidente. 

 

Ambientação:  

Solicitar ao Gabinete Militar do Tribunal a participação de oficiais ou 

cadetes trajando uniformes pré-definidos para ficarem perfilados e de um 

“bandejeiro”, pra transportar as comendas; pode também a presença de um 

músico(trompetista), para a execução de uma música durante a entrada da 

comenda. 

Conforme o local do evento, pode ser disposto arranjos de flores nobres 



ou tropicais. 

Pode-se colocar tapete no trajeto de passagem dos agraciados, conforme a 

disposição do local.  

É indispensável à colocação da Bandeira Nacional, do Estado e do TCE. 

 

Cerimonial:  

O cerimonial é definido pela Secretaria Geral, aprovado pelo presidente 

e acompanhado pela Assessoria do Cerimonial. 

 

Estratégia de comunicação:  

A cobertura fotográfica e jornalística deve ser solicitada à Assessoria de 

Comunicação e Relações Públicas. 

 

Transporte:  

Eventualmente o TCE pode oferecer transporte aos agraciados, que 

deve ser solicitado com antecedência a Secretaria de Administração. 

 

Recursos audiovisuais:  

Devem ser solicitados à Secretaria de Tecnologia da Informação - 

SETIN, montados e testados com antecedência. 

 

Terceirização de serviços:  

Se o evento exigir, contratar empresa especializada ou locar itens que o 

TCE não tenha em sua rotina de trabalho. 

 

DICAS: 

• É possível que a entrega da Medalha Serzedello Corrêa seja realizada em 

outro local previamente determinado e com a autorização do pleno. 

• Arrumar o local com antecedência de um dia. 

• Caso a solenidade ocorra fora do Plenário, demarcar local para as 

autoridades homenageadas, imprensa e convidados. 

• Providenciar o busselê e mesa adequada para a disposição dos diplomas 

e comendas. 

• Observar que a comenda é formada por faixa e medalha e deve ser 

colocada no peito do agraciado, no sentido do ombro direito para o 



esquerdo. 

• Observar se a Medalha está em perfeita ordem, limpa, fita passada e 

completa. 

• Conferir no diploma a grafia do nome do agraciado. 

 

 

 

3.2 SESSÕES DE CERIMÔNIAS COMEMORATIVAS, HOMENAGENS, 

POSSE DE SERVIDOR ENTRES OUTRAS 

 

Definição: Eventos que tem suas definições estabelecidas de acordo com a 

comemoração.  

 

Objetivo: Comemoração de alguma data específica, conforme cronograma do 

previamente estabelecido pelo cerimonial e autorizado pela presidência.  

 

Duração: De acordo com roteiro definido e aprovado pelo presidente do TCE.  

 

Público-alvo: Servidores do TCE. 

➢ Procedimentos Básicos: 

 

Local do evento:  

As cerimônias ocorrem normalmente no auditório Elmiro Nogueira, do 

TCE. 

 

Estratégia de comunicação:  

Enviar convites por meio eletrônico para todos os servidores. A cobertura 

fotográfica e jornalística deve ser solicitada à Assessoria de Comunicação e 

Relações Públicas, assim como, quando houver necessidade divulgar na rádio 

do TCE.  

 

Programação das atividades:  

O roteiro da cerimônia é elaborado pelo Cerimonial e submetido para a 

aprovação do Presidente. 

 



Recursos humanos:  

À Assessoria de Cerimonial e Relação Institucional, compete coordenar 

e executar as ações necessárias à realização da solenidade, conforme as 

deliberações da Presidência. A elaboração e a distribuição dos convites, as 

demandas para os setores administrativos do Tribunal, a organização do 

receptivo às autoridades e aos demais convidados e a divulgação do evento 

estão entre as ações de sua competência. 

O Gabinete Militar e a Coordenadoria de Saúde e Qualidade Vida darão 

apoio durante a realização do evento. 

 

DICAS: 

• Planejar o evento com antecedência e providenciar um checklist completo. 

• Entrar em contato com o Cerimonial do Tribunal para avaliar as ações.  

• Checar a capacidade de lotação dos espaços reservados para os 

convidados. 

• Reservar lugares para os Conselheiros no interior do Auditório. 

 

 

 

Datas comemorativas no Tribunal: 

Evento Data 

Dia nacional e estadual do auditor de 

controle externo 

27 abril 

(Lei Estadual nº8.792 de 7 de dezembro de 

2018.) 

Cerimônia de entrega da Medalha 

Serzedello Correa 

Resolução 18.942 

Mês de Junho 

Aniversário de Serzedello Côrrea 16 de junho 

Aniversário do Tribunal de Contas do 

Estado 

08 de julho 

Aniversário de inauguração do 

edifício sede do TCE “Palácio 

Serzedello Corrêa 

21 e outubro 

 

 

Definição: trata-se de Sessão destinada a comemorar datas especiais ou 



prestar homenagens a autoridades ou personalidades, por iniciativa do 

Presidente ou deliberação do Tribunal Pleno. 

 

Objetivo: comemorar datas especiais e prestar homenagens. 

 

Duração: De acordo com o roteiro. 

 

Público-alvo: Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de 

Contas, Procuradores de Contas, entre outros. 

 

3.2.1 Sessão de aposentadoria 

 

Definição: as Sessões de Aposentadoria, se enquadram nas Sessões Solenes, 

porém, não estão previstas pelo Regimento Interno, por se tratar de uma 

cerimônia que precisa ser ajustada com o conselheiro que atinge o tempo de 

aposentadoria, seja por tempo de serviço ou pela compulsória. A data é definida 

previamente, com o conselheiro que encerra suas atividades juntamente com o 

Presidente que designa a Secretaria Geral para organizar a sessão e a cerimônia 

fica a cargo da Assessoria de Cerimonial.   

Objetivo: homenagear o conselheiro ou conselheiro substituto que irá se 

aposentar. 

 

Duração: aproximadamente duas horas. 

 

Público-alvo: Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de 

Contas, familiares do homenageado, entre outros. 

 

 

3.2.2 Descerramento de placas e aposição de retratos 

 

Definição: os eventos destinam-se a homenagear os conselheiros empossados 

ou conselheiros que ocupem a presidência do TCE, com a aposição e o 

descerramento de seu retrato na galeria de fotos de Conselheiros Presidentes, 

instalada no Plenário Conselheiro Emílio Martins e de Conselheiros instalada na 

Biblioteca Benedito Frade. 



Público de interesse: Conselheiro homenageado e seus convidados, 

autoridades civis, familiares e funcionários do Tribunal de Contas. 

 

Local: depende onde será colocado o quadro com a fotografia, podendo ser no 

Plenário Conselheiro Emílio Martins, na Biblioteca Benedito Frade ou nas 

unidades regionais. 

 

LEMBRETE: 

Nas Unidades Regionais de Santarém e Marabá, também possuem a Galeria 

de composição do Pleno do TCE. 

 

 

 

Recursos humanos: 

• A iniciativa da solenidade é da Secretaria Geral, depois de determinado pela 

presidência. 

• A Assessoria de Cerimonial responde pela organização e pela condução da 

solenidade. Responde também pelas providências necessárias à elaboração 

e distribuições dos convites, à definição do roteiro juntamente com a 

Secretaria Geral, à divulgação, às confirmações e escusas, ao receptivo das 

autoridades e convidados, às nominatas, bem como às solicitações aos 

demais setores envolvidos na organização. 

• A Assessoria de Cerimonial é responsável pela manutenção da galeria de 

fotos; 

• A escolha da foto cabe à assessoria de comunicação, cerimonial e 

conselheiro ou, em caso de homenagens póstumas, os familiares, terá por 

base o acervo de fotos do Tribunal. 

• A área de Engenharia apoia para instalação do quadro. 

• Pode haver ajustes na programação, haja vista a disponibilidade do 

homenageado e as orientações do presidente, mas os seguintes momentos 

compõem o roteiro da solenidade: 

• Posicionamento das autoridades; 

• Abertura; 

• Breve histórico da trajetória do conselheiro homenageado; 

• Pronunciamentos; 



• Ato simbólico de descerramento do retrato;  

• Encerramento. 

 

• O mestre-de-cerimônias abre os trabalhos e fala brevemente sobre a 

trajetória e a importância do conselheiro. Em seguida, o presidente faz uso 

da palavra, seguido do homenageado. Caso a homenagem seja póstuma, é 

possível que outro conselheiro ou ainda um representante da família do 

homenageado faça uso da palavra. Ao final, é feito o descerramento do 

retrato e o encerramento da solenidade. 

 

 

Convite: 

Cada vez mais opta-se pela emissão de convites na versão eletrônica, 

enviados para a lista de convidados definida pela Assessoria de Cerimonial e 

Relações Institucionais, e sempre com a anuência do Presidente. 

 

 

Ambientação: 

O local onde será colocada a foto será organizado pela equipe do 

Cerimonial e Relações Institucionais ; 

 Em razão das dimensões estreitas e reduzidas destinadas à solenidade, 

será organizado o espaço central do plenário Conselheiro Emílio Martins, ou 

Biblioteca Benedito Frade para que os convidados fiquem organizados em pé, 

pode-se colocar um tapete para melhorar a ambientação do espaço; 

A tribuna servira de apoio para o mestre-de-cerimônias e será mantida 

no local já estabelecido no plenário, dispositivo de bandeiras já existe no plenário 

– Bandeira Nacional, Bandeira do Estado do Pará e Bandeira do TCE. 

O pano inaugural deve ser compatível com a moldura da foto a ser 

descerrada. 

Placas de sinalização são posicionadas próximas ao local da solenidade 

para orientar o trajeto dos convidados. 

Caso a foto seja inaugurada em outro espaço, deve-se considerar os 

itens já apresentados, de acordo com o espaço onde será realizada a cerimônia. 

 

 



Cerimonial: 

O Cerimonial do TCE coordena o receptivo das autoridades, familiares e 

convidados, orienta os que terão alguma participação diferenciada durante a 

cerimônia e presta assistência permanente a cada convidado, desde antes do 

início da solenidade, passando pelo ato simbólico de descerramento do retrato, 

até a finalização do evento. 

A cerimônia é conduzida com o apoio de um mestre de cerimônias, que 

pauta o momento das falas e do descerramento do retrato, conforme previsto em 

roteiro elaborado pela Secretaria Geral. 

O homenageado (ou seu representante) é convidado a fazer uso da 

palavra. 

As nominatas são elaboradas pela Assessoria de Cerimonial para 

subsidiar a fala das autoridades da instituição e também para a homenageada 

ou seu representante. 

Não há cadeiras, salvo necessidades especiais imperiosas de algum 

convidado. 

Profissionais de apoio do Cerimonial ficam posicionados próximos à 

galeria de fotos para dar suporte aos que irão efetivamente participar do ato 

simbólico e para a guarda do material utilizado para cobrir o retrato, de forma 

que as autoridades fiquem com as mãos livres para os cumprimentos. 

 

Estratégias de comunicação: 

• As estratégias de divulgação, de cobertura jornalística e fotográfica e de 

assistência aos profissionais de imprensa são planejadas e executadas sob 

a coordenação da Assessoria de Comunicação do TCE. 

• A área de Comunicação responde também pelas credenciais de imprensa 

para os profissionais que se habilitarem a cobrir o evento. 

• O evento é divulgado no portal de notícias, nas ferramentas de comunicação 

internas e externas da área de Relações Públicas e informações são também 

veiculadas para o público interno do TCE, em formato digital. 

 

3.2.3 Prêmios, diplomas e comendas 

 

Definição: os eventos destinam-se a formalizar o reconhecimento especial do 

Tribunal de Contas a pessoas físicas ou jurídicas, brasileiros ou estrangeiros, 



por atos e desempenhos de relevância. 

 

Público de interesse: homenageados e seus convidados, autoridades civis e 

militares, autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Tribunais de Contas, 

familiares do homenageado, entre outros. 

 

Duração: aproximadamente duas horas. 

 

Local: Plenário do Tribunal de Contas, quando são conferidas em sessões 

especiais, ou em outro local a ser definido pela Presidência do Tribunal. 

 

Recursos humanos: 

• A solenidade é realizada conforme orientações da Presidência do TCE. 

• Se a homenagem for realizada em sessão plenária, a Secretaria Geral 

responde pela programação das atividades no plenário. 

• A assessoria de Cerimonial responde pela organização da solenidade. 

Responde também pelas providências necessárias à elaboração e 

distribuição dos convites, às confirmações/escusas, ao receptivo das 

autoridades e convidados, às nominatas, bem como às solicitações aos 

demais setores envolvidos na organização. 

• O Gabinete Militar presta apoio logístico e operacional ao evento. 

3.4.4 Posse de servidor concursado 

 

Definição: trata-se de ato destinado a dar posse a novos servidores, aprovados 

em concurso público, deste Tribunal. 

 

Objetivo: dar posse aos servidores concursados 

 

Duração: De acordo com o roteiro e com a quantidade de empossados. 

 

Público-Alvo: servidores aprovados em concurso do TCE. 

 

Local do evento: Plenário do Tribunal ou Gabinete do Presidente. 

 

Participantes: Empossados e familiares, Conselheiros, Conselheiros 



Substitutos, Procuradores de Contas, Secretários do Tribunal, recebem convites 

para participar do ato de posse. 

Este evento compete a Secretaria de Gestão de Pessoas, cabendo ao 

Cerimonial, organização, logística, condução e elaboração de roteiro e o que 

mais for definido e demandado pela SEGP. 

 

3.3 VISITA OFICIAL  

 

Definição: São visitas de Autoridades que podem acontecer ao Presidente ou 

aos Conselheiros e Conselheiros Substitutos, em qualquer tempo, agendadas 

ou não.   

 

Objetivo: Pode ser visita de cortesia ou institucional. 

 

Duração: De acordo com cada visita e assunto a ser tratado. 

 

Local do evento: Gabinete do Presidente Gabinete do Conselheiro ou do 

Conselheiro Substituto ou outro espaço previamente definido. 

 

Participantes: Visitante e sua assessoria (caso tenha) 

 

Estratégia de comunicação: Deve ser solicitada a Assessoria de Comunicação 

e Relações Públicas, cobertura fotográfica e jornalística para o evento; 

Informar a agenda de visita aos conselheiros e conselheiros substitutos, caso 

seja solicitado ao Cerimonial. 

 

DICA: 

Ao Cerimonial do Tribunal compete planejar, orientar e coordenar as atividades 

de recepção em visitas e audiências do gabinete do Presidente, conselheiros 

e conselheiros substitutos ou em unidades de trabalho. 

 

 

 

➢ Programação das atividades 

A Cerimônia deve obedecer ao seguinte roteiro: 

• O setor visitado comunica ao Cerimonial a agenda e solicita o apoio; 



• Ao desembarcar o visitante será recebido pelo Chefe do Cerimonial do TCE, 

que dará as boas-vindas ao visitante e o conduzirá, até o local da audiência, 

onde estarão aguardando o Presidente do TCE e as demais autoridades. 

• O visitante e sua comitiva descem em direção à entrada principal do TCE ou 

no pátio central interno; 

• Tem-se então o momento da conversa, serviço de café (ou outro serviço 

previamente solicitado e providenciado) cumprimentos, troca de presente 

(caso seja necessário), registro no livro e pose para fotos; 

• Em caso de chuva, a entrada se dará pelo pátio central, obedecendo ao 

seguinte trajeto: elevador do edifício sede, caso venha para a Presidência, 

ou dirige-se para o elevador do anexo II pelo térreo do prédio sede até o 

destino da visita. 

• Concluída a visita, o Presidente, o conselheiro ou conselheiro substituto 

visitado, acompanhará a autoridade visitante até a saída do TCE, sempre 

acompanhado por alguém da equipe do Cerimonial e fotógrafo. 

 

Recursos humanos:  

Ao Cerimonial do TCE compete planejar e coordenar as visitas oficiais 

realizadas no âmbito do Tribunal, bem como providências em relação à 

arrumação do local da visita e lanches (se for o caso). 

O Gabinete Militar, Assessoria de Comunicação e a Coordenadoria de 

Saúde e Qualidade de Vida devem ser informados sobre a realização do evento 

para que estejam a postos caso seja necessário. 

Caso haja presente para ser ofertado à visita, é necessário providenciar 

uma mesa para colocação do mesmo. 

 

Cerimonial:  

A visita deve ser sempre planejada e organizada em conjunto pelo 

Cerimonial do TCE. 

A autoridade visitante senta-se a direita do anfitrião, os demais membros 

da equipe caso tenha, senta-se à esquerda. Em geral, não há marcação de 

lugares para os membros da comitiva. Somente em casos especiais faz-se uso 

de cartões para orientar a disposição das autoridades acompanhantes. 

A troca de presentes é estabelecida conjuntamente pelo Cerimonial do 

TCE ou pelo cerimonial da comitiva visitante. A oferta de presentes pode ocorrer 



ao final do encontro ou por meio das assessorias de cerimonial do TCE e do 

visitante. 

Se a visita acontecer no plenário em dia sessão, toda a ação deve ser 

organizada em parceria com a Secretaria Geral. 

Ao Gabinete Militar cabe atender e orientar a equipe de segurança do 

visitante e organizar local para estacionamento dos veículos oficiais. 

A Assessoria de Comunicação do TCE é quem atende e orienta a equipe 

de comunicação do visitante. 

 

DICAS: 

• Levar para as Missões Precursoras um checklist preliminar. 

• A arrumação do local da visita deve ser feita com antecedência de um dia. 

• Os fotógrafos do TCE e da comitiva oficial podem acompanhar a autoridade 

durante toda a cerimônia. 

• Recomenda-se que a troca de presentes entre as autoridades seja feita ao 

final da visita. 

 

 

 

 

3.4 EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 

XI - atuar em eventos educativos 

promovidos pelo Tribunal; 

XII - fiscalizar e organizar a 
infraestrutura física e logística para a 
realização de eventos institucionais; 

XIII - supervisionar os ambientes 
designados, quando da recepção de 
autoridades ou promoções de 
solenidades; 

 

 

Definição: É uma reunião de especialistas de renome, sob a direção de um 

moderador, para apresentação de tema científico para um público específico. 

Os especialistas desenvolvem partes de um mesmo tema ou complementar, e 

posteriormente, entre si desenvolvem uma fase de debate. 



São eventos dirigidos ao público técnico com o objetivo de promover a 

atualização dos profissionais de áreas específica, como: Congresso; 

Seminário; Simpósio; Conferência; Videoconferência; Fórum; Mesa-

redonda; Painel; Reunião; Palestra; Workshop. Os eventos técnicos dessa 

natureza, quando realizados no Tribunal, seguem algumas características 

comuns, conforme os critérios determinados pela Escola de Contas Alberto 

Veloso a quem compete organizar a parte pedagógica. 

 

Objetivo: promover a atualização dos profissionais. 

 

Público: Membros, Servidores e Jurisdicionados do TCE.  

 

Cerimonial:  

Para composição das mesas de trabalho costuma-se usar como 

referência a Ordem Geral de Precedência estipulada pelo Decreto nº 70.274, de 

9 de março de 1972, tais como: 

• uso de indicativos de mesa, com os nomes dos respectivos membros que 

irão participar do evento. 

• preparar planos de composição de mesa. Em geral, eles são solicitados 

pela Assessoria de Comunicação, imprensa e pelos fotógrafos, para 

informar com precisão quais autoridades estão compondo a mesa do 

evento.  

• apoio de um mestre-de-cerimônias para apresentar o rito e os trabalhos. 

• reservar as primeiras fileiras do auditório para as autoridades que forem 

participar do evento. 

 

Estratégia de comunicação:  

Cartazes e folders (impressos com uma ou mais dobras), para a 

divulgação os eventos devem ser preparados com antecedência, de forma 

atraente, clara e objetiva. Por meio destes instrumentos é que se fará uma 

divulgação eficiente e se viabilizará informações sobre as inscrições. A 

distribuição correta destes impressos contribui para o sucesso do evento. 

Todo o material impresso deve ser elaborado de forma a garantir a 

padronização e a identificação com o organizador. Os eventos acadêmicos são 

coordenados pela Escola de Contas Alberto Veloso com o apoio logístico do 



Cerimonial.  

Todo recurso financeiro deve ser tratado e coordenado pela Secretaria 

de Administração. 

Para cada segmento de público deve-se analisar e elaborar uma 

estratégia de comunicação diferenciada. As peças informativas devem ter uma 

identidade visual que garanta a unidade. 

Outros instrumentos também podem ser adotados, conforme as 

características do evento: homepage (página de abertura de um endereço na 

internet), anúncios, hotsite, releases, press kit (contém material informativo 

composto de textos, fotografias e outros materiais, destinado à divulgação de 

fato jornalístico ou de um evento publicitário), cartazes internos, mala direta, 

ofícios, instagram, podcast e etc. 

A cobertura fotográfica e jornalística deve ser solicitada à Assessoria de 

Comunicação do Tribunal. 

 

Recursos audiovisuais 

• Os recursos audiovisuais: quadro branco; projetor multimídia; projetor de 

slides ou filmes;  

• equipamentos de sonorização: microfones de mesa; microfones sem fio; 

fones para tradução; música ambiente e gravação. 

            Todos os recursos devem ser solicitados com a devida antecedência. 

Recomenda-se que junto com o pedido seja apresentada uma planilha com as 

quantidades, datas, locais, e horários de utilização de todo o material de som e 

imagem. 

As datas e horários para a instalação e retirada dos equipamentos 

também devem ser especificados. É aconselhável que se reserve um dia antes 

do evento para a instalação e os testes de todos os equipamentos. 

Os equipamentos de informática devem ser solicitados a Secretaria de 

Tecnologia da Informação – SETIN. 

 

Recursos humanos:  

O cuidado na escolha dos profissionais que irão trabalhar no evento é 

fundamental para o sucesso. Deve-se priorizar os servidores que estejam mais 

familiarizados com o tema a ser desenvolvido/debatido. Eles poderão prestar 

informações aos participantes sobre o funcionamento do evento e sobre o 



próprio Tribunal. 

A Assessoria de Cerimonial deve expedir os pedidos para divulgação, 

serviço de sonorização, segurança e atendimento médico, além de expedir 

convites e controlar confirmações. Caso haja autoridades presentes, cuidar do 

receptivo e traslado. 

O grupo de apoio operacional é responsável pela limpeza, segurança, 

serviço de copa e operação dos equipamentos técnicos. 

É recomendável que se faça sempre uma reunião prévia com todos os 

envolvidos na realização do evento. Pequenas orientações e explicações sobre 

o encontro podem ser fornecidas e dúvidas esclarecidas. 

 

Ambientação:  

 

• Organizar a instalação das Bandeira Nacional, do Estado do Pará e do 

Tribunal e/ou de outras instituições pertinentes. 

• Organizar a instalação de placas para orientação dos participantes e 

autoridades. 

• Fiscalizar com antecedência instalações, como: Iluminação (natural e 

artificial), climatização (natural e artificial), limpeza dos ambientes (sala 

VIP, sala de imprensa, banheiros), conservação do mobiliário (mesas, 

cadeiras, tapetes, cortinas), recursos audiovisuais (painéis, telas, 

projetores, microfones, caixas de som, fones para tradução). 

• Supervisionar a ornamentação dos ambientes, observando sempre os 

espaços de circulação dos participantes. 

 

Transporte:  

Organizar, preliminarmente, o traslado dos participantes e/ou 

autoridades envolvidos no evento. 

 

Terceirização de serviços: 

 

Supervisionar, se for o caso, os serviços contratados para recepção dos 

participantes, assim como outros serviços pertinentes à logística do evento.  

 

 



Avaliação Final:  

• Registrar no sistema de Gerenciamento de Eventos da Assessoria de 

Cerimonial o fechamento do evento. 

 

Eventos técnicos no Tribunal: 

Evento Resolução 

Fórum TCE - PA e Jurisdicionados Nº17.722 

Encontro com ALEPA – Intercâmbio de 

informações e procedimentos adotados por esta 

Corte de Contas em sua rotina administrativa e 

processual, tendo como convidado os 

integrantes do Poder Legislativo. 

Nº17.737 

Conversando com o Controle Interno Nº17.775  

Ciclo de Aperfeiçoamento de Prestação 

de Contas dos Convênios celebrados pela 

Administração Pública Estadual e as Prefeituras 

Municipais. 

(Encontro com Prefeitos) 

Nº18.119 

Diálogo com Terceiro Setor Nº18.601 

Sexta da Integração 

 

Nº18.686 

Encontro Técnico entre os Conselhos 

de Classe Profissionais e os servidores do 

Tribunal de Contas do Pará. 

Nº18.707 

Encontro dos Membros Nº18.771  

Evento respaldado no Plano 

de Educação Coorporativa da ECAV 

 

 

3.4.1 Congresso  

Definição: reunião formal e periódica de profissionais que atuam numa mesma 

área, promovida por entidades associativas. 

Os congressos podem ser regionais, nacionais e internacionais; podem também 

ser divididos por regiões, com congressos latino-americanos, europeus, etc. 

Nos congressos podem acontecer várias atividades simultâneas: mesas-



redondas, debates, palestras, painéis, cursos e temas livres.  

Objetivo: apresentar temas específicos, debater e extrair conclusões. 

Duração: entre 5 (cinco) dias, até no máximo 8 (oito) dias. 

Público-alvo: profissionais, estudantes e interessados no tema. 

 

3.4.2 Seminário 

Definição: evento onde dois ou mais expositores apresentam vários aspectos 

de um determinado assunto, com a presença de um coordenador. 

A participação em um seminário pressupõe que todos os membros presentes 

tenham conhecimento prévio do assunto a ser debatido. 

Objetivo: informar e debater determinado assunto sob vários ângulos. 

Duração: De 4 até 8 horas. 

Público alvo: interessados no tema. 

 

3.4.3 Simpósio  

Definição: evento onde especialistas de renome expõem seus conhecimentos 

e suas experiências sobre assuntos dentre de um mesmo tema. 

Objetivo: analisar, discutir e estudar determinado assunto sob diversos ângulos. 

Duração: De 1 até 3 dias. 

Público-alvo: interessados no tema. 

 

 

3.4.4 Conferência 

Definição: apresentação formal de tema científico, geral ou técnico, por um 

especialista no assunto. 

Objetivo: estudar, debater e extrair conclusões sobre um tema. 

Duração: uma hora (sendo 40 minutos para a conferência e 20 minutos para o 

debate) 

Público-alvo: especialistas e interessados no tema. 

 

3.4.5 Videoconferência 

Definição: sistema de comunicação que possibilita encontros a distância, em 

tempo real, permitindo a interação visual, auditiva e verbal entre pessoas. 

Local do evento: em uma sala de reunião ou auditório. 

 



LEMBRETE: 

A videoconferência, destina-se por otimização do tempo, simultaneidade, 

amplitude de cobertura e maior rapidez na disseminação da informação, além da 

redução de gastos com viagens.  

 

 

3.4.6 Fórum  

 

Definição: Tipo de reunião menos técnica cujo objetivo é conseguir a efetiva 

participação de um público numeroso, deve ser motivado por um tema central. 

No Fórum, objetiva-se também a troca de ideias sobre um assunto de interesse 

de todos. Nesse tipo de evento, busca-se a participação de todos os envolvidos 

para ter o máximo de opinião. 

Objetivo: o fórum poderá ter a duração de um ou mais dias. Para cada tema, 

uma hora, sendo 40 minutos de debate entre os apresentadores e 20 minutos 

para a plateia opinar, perguntar e receber respostas. 

Público-alvo: interessados no tema. 

 

3.4.6.1 Fórum TCE-PA e Jurisdicionados 

 

Definição: Evento de integração entre o TCE e seus Jurisdicionados, criado 

através da Resolução nº 17.722 de 4 de junho de 2009. 

 

Objetivo: Possibilitar, discutir temas que norteiam a atividade fim do Tribunal, o 

controle externo, perante a sociedade. 

 

Público-alvo: Jurisdicionados do TCE-PA 

 

Duração: a duração do evento varia de acordo com a programação desenvolvida 

pela equipe da Escola de Contas.  

 

Local: O evento sempre acontece fora das dependências do TCE, pois o número 

de participantes é alto, em média 1500 pessoas. 

 

Recursos humanos: Este evento é coordenado pela Presidência do Tribunal de 



Contas, formando uma equipe de trabalho que se responsabiliza em organizar 

as atividades por setores: 

 

• Escola de Contas Alberto Veloso: Compete: organizar a escolha do 

tema do fórum; organizar as palestras; selecionar os palestrantes; 

organizar a programação, receber as inscrições;  

 

• Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais: compete: Elabora 

e envia os ofícios aos Jurisdicionados e convites para as autoridades, 

receptivo de palestrantes e autoridades, logística do traslado de 

palestrantes e autoridades, levantamento de passagens aéreas, reserva 

de hotel, organizar a cerimônia de abertura e apoiar todo evento na parte 

operacional; 

 

• Secretaria de Tecnologia da Informação: Cabe a esta unidade de 

trabalho montar o hotsite do evento, organizar o sistema de inscrições e 

toda demanda de tecnologia da informação que o evento demandar; 

 

• Assessoria de Comunicação e Relações Públicas: Organizar a mídia 

do evento, jornal, internet, rádio TCE, hotsite, instagram, podcast e outros. 

Elabora os produtos que a coordenação do evento julgar necessário, 

revistas, programas de TV, anúncios além de fazer todo o registro 

fotográfico e jornalístico do evento.  

 

• Secretaria de Administração: É de responsabilidade desta Secretaria 

de Administração a operacionalização financeira, transporte e outras 

demandas de apoio que forem apontadas e solicitadas pela coordenação 

do Fórum. 

 

 

LEMBRETE: 

Após toda parte pedagógica do evento estar concluída, as tarefas são 

compartilhadas para que cada unidade de trabalho dê andamento nas 

providências de sua competência. 

 



➢ Providências Gerais: 

• Locar espaço fora do Tribunal, levando em consideração que os disponíveis 

no TCE não comportam eventos de grande porte; 

• Organizar um TDR para subsidiar a Secretaria de Administração na 

contratação dos serviços; 

• Providenciar atrações culturais para o evento; 

• Agendar a participação do Coral Conselheira Eva Andersen Pinheiro; 

• Organizar roteiro; 

• Providenciar tribuna, montar telão, projetores, sistema de gravação de 

palestras, tablado para o coral, leitores ópticos, coletores digitais; 

• Internet; 

• Pontos de força e lógica. 

 

Ambientação: A montagem da infraestrutura será de acordo com o formato do 

evento. Mas é preciso lembrar de alguns pontos, como: local para 

credenciamento, serviço médico, sala para as autoridades e palestrantes, sala 

da imprensa, sala para o gabinete militar, stands de divulgação dos produtos 

institucionais. 

Conforme o local do evento, pode ser disposto arranjos de flores nobres 

ou tropicais em observância ao tema central do evento. 

É indispensável à colocação da Bandeira Nacional, do Estado e do TCE.  

 

Cerimonial: O rito do cerimonial é elaborado conforme a programação 

pedagógica estabelecida pela Escola de Contas e coordenação geral do evento. 

Depois de concluído o roteiro deve ser submetido ao presidente do TCE.  

 

Estratégia de comunicação: A cobertura fotográfica e jornalística durante todo 

evento fica sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação e Relações 

Públicas. 

 

Transporte: Fica sob a responsabilidade do TCE, providenciar transporte para 

os palestrantes e autoridades de outros estados. 

 

Recursos audiovisuais: A Escola de Contas deve informar toda necessidade 

dos palestrantes à Secretaria de Tecnologia da Informação durante a elaboração 



do Termo de Referência para compra ou locação de equipamentos, caso o TCE 

não disponha.  

 

Terceirização de serviços: Para eventos de grande porte, é necessária a 

contratação de empresa especializada, caso o Tribunal não tenha nenhum 

contrato vigente que respalde este tipo de contratação. 

 

DICAS: 

• É necessário que toda equipe envolvida na organização visite o local do 

evento previamente; 

• Arrumar o local com antecedência de um dia; 

• Durante todo o período de organização, as equipes envolvidas devem 

compartilhar dúvidas e rotinas. 

 

 

 

3.4.7 Mesa-Redonda 

Definição: evento que reúne de quatro a oito pessoas, geralmente especialistas 

que sentados em semicírculo, debatem e apresentam seus pontos de vista sobre 

um assunto polêmico de interesse público. 

Objetivo: debater um determinado tema, conforme as seguintes situações: 

• para pessoa em posição hierárquica superior receber informações, 

análises, pareceres e sugestões concernentes a um ou mais assuntos. 

• para um grupo de mesmo nível se inteirar, debater e propor alternativas 

relativas a um ou mais assuntos. 

• para dois ou mais grupos do mesmo nível hierárquico à procura de 

soluções ou alternativas. 

 

Duração: 1 (uma) hora, podendo se prolongar por trinta minutos 

Público-alvo: segmento interessados no assunto. 

 

3.4.8 Painel 

 

Definição: evento onde um orador e até quatro painelistas explanam sua visão 

sobre um tema predeterminado, sempre coordenado por um moderador. 



 

Objetivo: explanar, debater e obter conclusões sobre um determinado tema. 

 

Duração: uma hora e trinta minutos. 

 

Público-alvo: pessoas interessadas no tema. 

 

➢ Procedimentos Básicos: 

 

Local do evento: Será sempre definido com antecedência. 

 

Programação das atividades: Os trabalhos têm início com a apresentação do 

orador e dos painelistas. 

O moderador informa sobre a dinâmica das atividades e passa a palavra 

ao orador, que terá 15 minutos para se manifestar. Falam, em seguida, cada um 

dos painelistas, por dez minutos. Todos devem dispor do mesmo tempo para se 

manifestarem. 

Encerradas as apresentações, o moderador iniciará os debates e o 

orador e os painelistas responderão às perguntas formuladas. Após os debates, 

o moderador dará por encerrado o painel. 

É recomendável elaborar um documento final com as conclusões obtidas 

no evento. 

DICAS: 

• definir data, local e horário com antecedência. 

• Reservar a sala. 

• Providenciar convite para todos os participantes (não é necessário que 

seja impresso em gráfica). 

• Confirmar presença de todos os membros do painel. 

• Elaborar roteiro do mestre-de-cerimônias para a solenidade de 

abertura. 

• Após as apresentações, o orador e os painelistas respondem às 

perguntas da Plateia, que devem ser enviadas ao moderador, por 

escrito e com a identificação do autor. 

• Providenciar serviço de copa (água, café, açúcar/adoçante, xícaras 

para chá e café, copos descartáveis ou de vidro, chás, leite em pó, além 



de garçom e copeira. 

• Comunicar ao Gabinete Militar sobre a realização do evento, com 

indicação de local, horário, participantes e o programa completo. Caso 

seja preciso, estabelecer um esquema de segurança para os 

participantes do evento. 

• Esse evento é caracterizado pela espontaneidade, sendo menos formal 

que os demais tipos de reunião. 

 

 

 

3.4.9 Reunião 

Definição: evento que reúne grupos de pessoas do TCE com o objetivo de 

discutir temas relacionados com suas ações e resultados de trabalho. Conforme 

a matéria, diversas áreas ou áreas específicas do TCE ou mesmo de outras 

instituições podem participar. 

 

Objetivo: discutir um assunto pré-determinado e decidir, em conjunto, quais as 

melhores ações a serem desenvolvidas. 

 

Duração: definida conforme o tema a ser tratado. 

 

Público-alvo: pessoas relacionadas com o assunto 

➢ Procedimentos Básicos: 

 

Local do evento: Será definido conforme o número de participantes. 

 

Programação das atividades: a reunião inicia-se com a apresentação dos 

participantes e leitura da pauta. 

Os trabalhos devem ser conduzidos pela equipe responsável pela 

reunião. Se necessário deve ser designado um servidor para redigir a ata da 

reunião. 

Findo os trabalhos e as discussões, a pauta é lida pelo redator, aprovada e 

assinada por todos os membros participantes. 

 

 



DICA: 

• Reservar a sala com antecedência. 

• Elaborar a pauta da reunião previamente e distribuir a todos os 

participantes. 

• - Providenciar convite para todos os participantes quando demando ao 

cerimonial. 

• Confirmar a presença de todos para a reunião. 

• Providenciar serviço de copa (água, café, açúcar/adoçante, xícaras para 

chá e café, copos descartáveis ou de vidro, chás, leite em pó), além de 

garçom e apoio do cerimonial se for necessário. 

• Caso tenha convidado de fora, informar a recepção sobre a reunião e 

encaminhando lista de convidados para o Cerimonial.  

• Checar o funcionamento do equipamento de ar-condicionado, e de outros 

equipamentos que forem ser utilizados. 

 

 

3.4.10 Palestra 

Definição: evento caracterizado pela apresentação de um tema, por um 

especialista, a um grupo de pessoas com interesses comuns. 

 

Objetivo: informar e atualizar o público sobre um determinado assunto. 

 

Duração: uma hora, sendo quarenta minutos para apresentação e vinte minutos 

para perguntas e respostas. 

 

Público-alvo: pessoas interessadas no tema. 

 

➢ Procedimentos Básicos: 

 

Local do evento: No TCE este tipo de evento sempre acontece no Auditório 

Ministro Elmiro Nogueira. 

 

Programação das atividades: O evento é iniciado com a apresentação do 

palestrante e, em seguida, a ele é concedida a palavra. 

Finda a exposição, dá-se início aos debates com a plateia. Terminando os 



debates, o moderador (o anfitrião ou o mestre-de-cerimônias) encerra a palestra 

agradecendo a presença de todos. 

 

DICA: 

• Um moderador deverá ser designado para coordenar os trabalhos, 

apresentar o palestrante, triar as perguntas e controlar o tempo. 

• Conforme o local, deve ser verificado a necessidade de microfones sem fio 

para os participantes. 

• Checar com o palestrante se ele precisará de material de apoio: projetor 

multimídia, vídeo, etc. 

• A palestra pode ser proferida por especialista da própria instituição ou por 

um especialista convidado. 

• Água e café devem ser servidos ao palestrante. 

• Pode-se organizar um ciclo de palestras. 

• Entregar certificado. 

 

 

 

3.4.11 Workshop 

Definição: o termo em inglês é empregado para definir uma oficina de trabalho. 

É um evento dividido em duas partes: teórica e prática. Podem participar 

profissionais de uma mesma área ou de um mesmo segmento de trabalho que, 

por meio de uma atividade coordenada, irão debater, praticar e tentar encontrar 

soluções/alternativas/novos rumos para um determinado tema proposto. 

 

Objetivo: aliar a teoria com a prática, aproximando os profissionais das 

novidades do setor, promovendo um contato mais próximo com as novas 

técnicas, com o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento dos participantes. 

 

Duração: de oito a trinta horas, com no mínimo três horas e no máximo oito 

horas diárias. 

 

Público-alvo: pessoas interessadas no tema. 

 

➢ Procedimentos Básicos: 



 

Local do evento: Deve ser definido com antecedência. 

 

Programação das atividades: A primeira parte do evento é destinada à 

apresentação teórica dos assuntos previamente definidos. A segunda parte é 

voltada para a aplicação prática. 

Não há uma programação muito rígida para a realização dos trabalhos. 

Eles dependerão das dinâmicas a serem adotadas pelos condutores dos 

workshops. Cada um definirá sua metodologia de trabalho. 

Ao final de cada evento, conclusões devem ser apresentadas. 

DICA: 

• O workshop pode fazer parte de um evento de maior amplitude, como uma 

atividade prática. 

• Deve ser feito o credenciamento dos participantes. 

• Sugere-se a distribuição de pastas contendo material técnico, bloco de 

anotações e caneta. 

• Será entregue certificado somente àqueles que cumprirem as exigências 

de participação. 

• O número de participantes deve ser reduzido a no máximo 30. 

• Fica a critério da comissão organizadora sinalizar as salas onde serão 

realizados os workshops. 

 

 

3.4.12 LIVE 

Definição: é uma transmissão de vídeo ao vivo. É quase como uma 

reportagem ou a cobertura de um evento ao vivo na televisão, só que 

pelas redes sociais e com uma estrutura bem mais simples. 

Por meio das Lives, o internauta pode acompanhar um evento no momento em 

ele acontece e interagir com o produtor do conteúdo através de comentários e 

curtidas. 

Quem está produzindo também pode responder em tempo real as perguntas e 

comentários dos seus espectadores. 

https://klickpages.com.br/blog/gerenciamento-de-redes-sociais/


Hoje em dia as principais redes sociais, como o Facebook, Instagram e 

YouTube, têm esse recurso disponível para os seus usuários e é bem simples 

de usar. 

Público de interesse: Membros, servidores do TCE-PA, jurisdicionados entre 

outros.  

 

Programação das atividades:  

A programação irá variar conforme o evento. 

 

Duração: de 1 a 2 horas 

 

Local:  no TCE-PA ou em outro espaço previamente definido. 

3.4.12.1 Os cinco passos principais para organizar uma Live 

Planejar o conteúdo 

O primeiro passo para fazer uma Live de sucesso é planejar o conteúdo. 

➢ Tem que está claro onde vai começar e onde vai terminar;  

➢ quais são os tópicos que vão ser abordados;  

➢ quanto tempo em média vai gastar para cada tópico;  

➢ Pode fazer um roteiro por escrito para se guiar na hora da Live. 

 

Ensaiar 

➢ é importante reservar algum tempo para ensaiar antes e até mesmo 

treinar na frente da câmera. 

➢ Nesse processo vai descobrindo algumas coisas que funcionam para 

deixar mais confortável, ter uma pessoa atrás da câmera e conversar 

olhando para ela. 

➢ Porém, se já está acostumado com as câmeras, essa é uma parte do 

processo que mesmo assim não deve ser ignorada. 

➢ Porque durante o ensaio pode se descobrir partes do conteúdo que não 

estão encaixando direito ou algum tópico que não está sendo bem 

explorado e melhorar isso. 

https://klickpages.com.br/blog/temas-para-gravar-videos/


➢ numa Live tudo o que for feito estará sendo transmitido para a audiência. 

Então, quanto mais problemas puder antecipar e evitar, melhor. 

 

Preparar e testar os equipamentos 

➢ para fazer uma Live, precisa de um smartphone ou de um computador 

com webcam e microfone e acesso à internet. Esses são equipamentos 

simples, mas que na hora podem apresentar problemas, como uma 

atualização de software inesperada ou uma queda na conexão de 

internet. 

➢ Para evitar esse tipo de coisa, no dia, algumas horas antes de começar, 

verificar se está tudo certo para que durante a Live o foco seja apenas 

em levar conteúdo de qualidade para a audiência. 

 
Organizar o cenário e iluminação 

➢ Uma coisa importante a se pensar antes de começar a Live é no cenário 

e na iluminação do ambiente 

➢ não precisa de um cenário super elaborado para fazer a sua live. Mas é 

importante que o ambiente esteja organizado para passar uma boa 

impressão. 

➢ ficar de olho em objetos que estejam exposto no ambiente como 

quadros de metas para as equipes de trabalho, para não aparecer no 

fundo da transmissão. 

➢ Quanto a iluminação, não precisa de nada muito elaborado. Na maioria 

das vezes a própria iluminação do ambiente e a luz natural são 

suficientes para que a imagem não fique escura. 

Divulgar 

➢ uma das coisas mais importantes que precisa ser feita antes de começar 

a sua live é divulgar. 

➢ Afinal de contas, de nada vai adiantar preparar o conteúdo, treinar, 

organizar o cenário, testar os equipamentos, se não tiver audiência. 

➢ Aproveite os canais de comunicação e redes sociais de sua 

empresa para fazer a divulgação. 

➢ Informe com antecedência a data e a hora exata que a sua live vai 

começar para que os seguidores possam se programar. E conforme o 

dia for se aproximando, criar alguns lembretes. 



 

3.5 EVENTOS COMEMORATIVOS  

São eventos realizados com o objetivo de motivar os funcionários e 

promover a confraternização entre eles, envolvendo, em alguns casos, seus 

familiares e o público externo. 

 

Definição: são eventos que registram datas significativas para o Tribunal de 

Contas. 

 

Objetivo: promover ações junto ao público interno e externo. Motivar os 

funcionários além de promover a confraternização entre eles. 

 

Duração: será definida conforme o tipo de comemoração. 

 

Público-alvo: servidores do TCE. 

DICA: 

Estas ações sempre são definidas junto à Presidência e Secretaria de Gestão de 

Pessoas, com apoio do cerimonial para a logística do evento. 

 

 

 

 

➢ Procedimentos Básicos: 

 

Local do evento:  

As comemorações podem ser realizadas nas dependências do próprio 

Tribunal. Por exemplo: campanhas, palestras, celebrações religiosas 

(ecumênicas ou não), ações voltadas para o corpo funcional, apresentação de 

peças teatrais, espetáculos musicais, e outras manifestações artísticas, no 

Auditório Ministro Elmiro Nogueira. 

Dependendo da celebração, os eventos podem ser realizados em locais 

externos previamente autorizados pela presidência. 

 

Programação das atividades:  

A programação irá variar conforme o evento que for organizado. 



 

Terceirização de serviços:  

Em razão da diversidade dos eventos de integração que podem ser 

realizados, a contratação de serviços externos dependerá da programação a ser 

definida. 

Neste tipo evento voltado para o servidor, recomenda-se a terceirização 

dos serviços, para dar a possibilidade de o servidor desfrutar do evento. 

Recomenda-se, pois, todo o cuidado na escolha de local, bufê, decoração, 

fotógrafos, sistema de som, serviço de recepção e etc. 

 

 

DICAS: 

• A organização de um evento dessa natureza requer os mesmos cuidados 
exigidos para eventos de natureza técnico-científica e de capacitação e 
treinamento – o rigor com o planejamento é essencial. 
 

• Todos os funcionários devem ser comunicados com a maior antecedência 
possível. Atenção especial deve ser dada ao esquema de convocação dos 
funcionários, pois a participação dos mesmos é que garantirá o sucesso do 
evento. 

 

• São exemplos de datas significativas: data de criação do Criação do 
Tribunal, dia do auditor de controle externo, Páscoa, das Mães, dos Pais, 
dia Internacional da Mulher, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Dia do 
Servidor Público, Confraternização de Natal, etc. 

 

• Podem ser realizadas várias ações num mesmo dia, em face de uma 
comemoração, como por exemplo: missas, exposições, palestras, 
apresentação de corais, etc. 

 

• Eventos esportivos também podem ser realizados, prevendo-se a 
organização de jogos, gincanas e outros tipos de competições entre os 
funcionários, até mesmo com a presença de seus familiares. 
 

• É importante que nesse tipo de evento se considere a heterogeneidade do 
público interno e que tudo seja feito de forma a garantir a participação e a 
satisfação de todos, independentemente do nível hierárquico ocupado na 
Instituição. 

 

• Por se tratar de eventos que visam propiciar a interação dos funcionários, 
devem ser pautados pela simplicidade, descontração e despojamento. 
Recomenda-se evitar cerimônias formais. 

 

• A divulgação pode ser feita por diversos meios como: mensagens na 
Intranet do Tribunal, distribuição de convites, informes no contracheque, 
fixação de cartazes, utilização do sistema da Rádio TCE, e-mail 
institucional, etc. 

 

 



 

 

3.6 EVENTOS RELIGIOSOS  

3.6.1 Rito de Benção – Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Nazaré 

 

Definição: cerimônia religiosa, tradicionalmente realizada no TCE – PA no mês 

de outubro na semana que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré – a 

padroeira dos católicos paraenses – durante a visita da imagem peregrina. 

 

Público de interesse: servidores do TCE-PA. 

 

Duração: aproximadamente uma hora e meia. 

 

Local: Pátio Central ou Auditório Ministro Elmiro Nogueira 

 

Recursos humanos: A Presidência do TCE-PA formalizará o convite à liderança 

religiosa para celebração do ato. Assessoria de Cerimonial e Relações 

Institucionais é a responsável pelo planejamento, organização e condução do 

evento, executado em conformidade com a deliberação da Presidência do 

Tribunal. Responde, ainda, pelas seguintes providências: divulgação da 

cerimônia, expedição dos convites, elaboração do roteiro religioso da cerimônia 

(respeitada a orientação do líder religioso), confirmações e escusas, receptivo e 

acomodação das autoridades e convidados, nominatas, bem como pelas 

solicitações de apoio aos demais setores do Tribunal. 

A Coordenação Geral dos trabalhos é feita em conjunto com a 

Presidência do Tribunal.  

As equipes do Gabinete Militar e da Coordenadoria de Saúde e 

Qualidade de Vida prestam apoio logístico e operacional durante o evento. 

 

Programação: 

As etapas da programação do evento, incluindo eventuais mudanças, 

são definidas conforme ritos e orientações da instituição religiosa participante, 

em conformidade com as orientações da Presidência do Tribunal. 

A Assessoria de Cerimonial submete a programação à Presidência do 



Tribunal, conforme orientação da diretoria da festa do círio junto a Basílica de 

Nazaré. 

Após o roteiro pronto, devemos compartilhar com a equipe da Diretoria 

de Logística.  

A participação de grupos musicais como corais, e apresentação de 

músicos convidados pode enriquecer a solenidade. 

É prevista a atuação de conselheiros, conselheiros substitutos e 

servidores, nas leituras feitas ao longo da solenidade. 

Em geral, a programação contempla os seguintes momentos: 

 

• Novenas nos setores do TCE-PA, durante os 15 dias que antecedem a visita 

da imagem peregrina, sob a coordenação de uma comissão previamente 

estabelecida; 

• Receber a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no pátio do TCE; 

• Acomodação das autoridades, convidados e servidores no Auditório Ministro 

Elmiro Nogueira; 

• Ritos iniciais; 

• Cânticos; 

• Leituras e reflexões; 

• Encerramento e bênçãos. 

 

 

 

Convite: 

Convites são encaminhados em duas versões, impressos e por meio 

eletrônico, devemos encaminhar para autoridades, conselheiros, conselheiros 

substitutos e servidores. A lista de convidados é elaborada pelo Cerimonial e 

submetida para aprovação da Presidência do Tribunal. 

 

Ambientação: 

A montagem leva em consideração o rito a ser seguido, inclui: mesa para 

o altar, mesa para os adornos da celebração da missa, púlpito para os oradores, 

local para participações de corais e músicos, dispositivo de bandeiras: Nacional, 

Estado e TCE, vasos de plantas, cadeiras para os celebrantes e seus auxiliares, 

cadeiras para o público, uni filas para demarcação de espaços e trajetos, telões 



para projeção de imagens e equipamentos de som. 

A ornamentação pode ser feita com um pequeno arranjo de flores nobres 

colocados à frente da mesa do altar e outro no púlpito utilizado para 

pronunciamentos. Os vasos com folhagens rotineiramente utilizados na 

instituição também são uma opção viável e que não apresenta custos adicionais. 

Pode haver sinalização específica para o evento, caso o número de 

participantes seja elevado. 

 

Cerimonial: 

A equipe de Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais atua 

recepcionando os convidados e encaminhando-os para os lugares reservados. 

Há reserva de lugares: as duas primeiras fileiras no auditório são destinadas aos 

conselheiros e conselheiros substitutos. 

 Conselheiros, Conselheiros Substitutos e servidores são convidados a 

colaborar com a leitura das reflexões durante a celebração. 

 

Estratégias de comunicação: 

 Por se tratar de um evento voltado para o público interno, prima-se nas 

estratégias de divulgação através meios de comunicação que possam atingir em 

massa o corpo funcional do Tribunal, ficando esta ação, a cargo da Assessoria 

de Comunicação e Relações Públicas. 

 Registro fotográfico e divulgação pós evento se faz necessário.  

 O evento é divulgado no portal de notícias, nas ferramentas de 

comunicação internas e externas da área de Assessoria de Comunicação e 

Relações Públicas e são também veiculadas para o público interno do Tribunal, 

em formato digital. 

 

No segundo domingo de outubro acontece em Belém,  o Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré – Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO.  

 

 

3.6.2 Cerimônias fúnebres 

 

Definição: solenidade destinada a prestar honras fúnebres quando do 

falecimento de um conselheiro ou conselheiro substituto. Para realização desta 



cerimônia, quem oferece o local para a família velar o corpo, deve ser sempre o 

presidente do TCE.  

 

Público de interesse: conselheiros, conselheiros substitutos, familiares do 

homenageado, líderes religiosos, autoridades civis e militares, e cidadãos que 

desejarem prestar homenagens. 

 

Duração: varia conforme o formato da solenidade. Pode durar apenas algumas 

horas ou mesmo se estender por um dia inteiro. 

 

Local: Plenário Conselheiro Emílio Martins. 

 

Recursos humanos:  

A Assessoria de Comunicação e Relações Públicas é responsável 

juntamente com a Presidência do Tribunal por emitir o comunicado oficial do 

falecimento de um conselheiro ou conselheiro substituto nos meios de 

comunicação. O informe é enviado para autoridades civis e militares. 

A organização da solenidade exige a participação de vários setores: 

Secretaria Geral, Secretaria de Administração, Cerimonial, Comunicação, 

Serviço Médico, Serviços Gerais, entre outros — todos corresponsáveis por 

garantir o êxito da solenidade. 

A assessoria de cerimonial se encarrega de organizar o dispositivo para 

as honras fúnebres, no Plenário do TCE, em conformidade com a opção religiosa 

da família; elabora roteiro com os principais momentos previstos para a 

cerimônia; solicita conforme disponibilidade orçamentária coroa de flores; 

coordena o receptivo e o acompanhamento dos familiares, autoridades e 

lideranças religiosas; providencia o livro para assinatura das condolências e o 

posterior encaminhamento dos registros aos familiares. 

 

• Por se tratar de uma cerimônia fúnebre, é preciso estar atento ao perfil dos 

profissionais destacados para dar apoio aos familiares. Atenção  e 

sensibilidade são atributos indispensáveis. 

• A Secretaria de Administração deve ser imediatamente informada a respeito 

do falecimento de um Conselheiro ou Conselheiro Substituto no exercício do 

cargo ou aposentado, para adotar as medidas cabíveis. 



• Cabe ao Gabinete Militar dar todo apoio na segurança, logística e apoio de 

trânsito ou outras demandas junto aos órgãos competentes. 

• A Assessoria de Cerimonial se encarrega da recepção dos familiares e 

autoridades, das demandas da cerimônia e trabalha juntamente com a 

Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, Gabinete Militar e Secretaria 

de Administração. 

Programação:  

• A programação é definida respeitando a vontade da família e o tempo 

disponível. Em geral, há o momento de a funerária responsável preparar o 

corpo e montar o velório, há um tempo destinado para a família velar o corpo 

reservadamente, um tempo aberto para homenagens do público e um 

momento para os ritos religiosos. 

• O roteiro da cerimônia é elaborado pela assessoria de cerimonial, sempre 

levando em conta a orientação religiosa e os desejos da família. 

• Nas cerimônias realizadas fora do Tribunal, o TCE-PA se faz representar por 

Conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, este ato pode ser 

espontâneo, ou uma comissão representando o TCE, designada pelo 

Presidente para representar a instituição. 

 

Rito do cerimonial:  

A urna funerária será recebida pelo Presidente do TCE, chefe do 

cerimonial acompanhado dos familiares à porta de entrada do edifício sede pela 

Travesso Quintino Bocaiúva. Será reservado um tempo, caso a família deseje 

velar o corpo em caráter particular, tanto no início quanto no final do velório.  

Logo em seguida, o Plenário será aberto para as autoridades e visitação pública. 

De acordo com o desejo dos familiares, poderá ser realizado um ato 

religioso momentos antes da retirada da urna funerária. 

O presidente do Tribunal decretará um período de três dias de luto oficial, 

durante o qual a Bandeira do TCE ficará hasteada a meio mastro. 

 

Convite: 

 Não há convites impressos para este evento. A partir do comunicado do 

Presidente do Tribunal, a equipe da Assessoria de Comunicação, emite um 

informe eletrônico para o público interno, com cópia para o Cerimonial.  

 



Ambientação: 

• A Assessoria de Cerimonial coordena a montagem e a desmontagem do 

dispositivo do evento, prevendo local para a urna funerária, acomodação dos 

familiares e autoridades, coroa de flores, dispositivo de bandeiras: Nacional, 

do Estado e do TCE – PA. 

• Organizar a circulação para o público externo, quando a cerimônia for aberta. 

• Serviço de copa, com água e café, é prestado aos familiares e visitantes. 

• Um livro para o registro das condolências é disposto no local e posteriormente 

encaminhado aos familiares, assim como as faixas das coroas de flores 

enviadas, que são recolhidas ao final do velório. 

 

3.7 PÓS EVENTO 

O evento não termina quando o último convidado ou participante se 

despede. Passadas as fases de planejamento, organização e realização, é 

preciso cuidar das atividades pós-evento. 

Se a condução do evento foi criteriosa e bem planejada, esse será um 

momento em que a equipe organizadora se dará conta do êxito da iniciativa e 

dos desdobramentos positivos para a instituição e para os participantes. 

Em linhas gerais, é a hora de desmontar a estrutura física do evento, 

formalizar os agradecimentos, prestar contas aos organizadores e apoiadores, 

editar o material audiovisual, sistematizar e arquivar documentos, consolidar o 

relatório final com a análise crítica do evento, registrar contribuições para futuras 

iniciativas, compartilhar e divulgar os resultados do trabalho. 

 

3.7.1 Infraestrutura 

Os cuidados com a infraestrutura no período do pós-evento incluem 

desmontagem das instalações, devolução de mobiliário, equipamentos e itens 

de ambientação aos setores de origem, transporte de materiais, reorganização 

do espaço conforme a configuração original, limpeza e vistoria para averiguar a 

ocorrência de algum dano material e localizar objetos perdidos. 

No Tribunal de Contas, o retorno à configuração original dos espaços 

deve ser prioridade, pois a maior parte deles pode ser utilizada para as atividades 

de rotina a qualquer momento. Quanto aos objetos perdidos que não puderem 

ter a propriedade identificada, devem ser guardados e comunicado à 

Presidência, Secretaria de Administração e Gabinete Militar. 



 

3.7.2 Agradecimentos 

Ao final do evento, é importante enviar mensagens de agradecimento 

aos profissionais de apoio, colaboradores, patrocinadores e participantes. É 

possível inovar incluindo material audiovisual do evento e registros da 

participação do destinatário, clipping de notícias, links de interesse e relatório 

com os resultados mais expressivos do trabalho. 

 

 

 

3.7.3 Prestação de contas 

Essa é uma ação indispensável. O procedimento de atesto das notas 

fiscais e de avaliação dos serviços prestados é conduzido e supervisionado pela 

equipe coordenadora. O resultado deve constar do relatório final do evento, com 

registros do fluxo de entrada e saída de recursos. 

Eventuais falhas ou descumprimentos na prestação de serviços 

precisam ser relatados para que se observem os procedimentos e as 

penalidades previstas em contrato. Além disso, servirão para orientar futuras 

contratações. 

 

3.7.4 Documentação 

A documentação administrativa do evento deve ser classificada e 

arquivada. Ofícios, notas fiscais, correspondências, registros de confirmação e 

escusas, formulários de avaliação dos participantes, relatórios e demais 

documentos de referência compõem a memória do evento e podem ser 

importantes referências para iniciativas futuras. 

 

3.7.5 Registros audiovisuais 

O mesmo tratamento dado à documentação administrativa deve ser 

dispensado aos registros de áudio e de imagens gerados ao longo do processo 

de planejamento, organização, execução e também no pós evento. O material 

deve ser catalogado e arquivado de forma a compor a memória do evento e 

servir de referência para iniciativas futuras. 

 

 



3.7.6 Cobertura das mídias 

Outra ação de destaque na etapa dos pós evento é a avaliação da 

cobertura espontânea das mídias. Uma análise crítica permitirá à equipe 

coordenadora conhecer o nível de eficácia da estratégia de divulgação adotada. 

Os registros das coberturas são parte da documentação do evento e 

devem ser sistematizados desde as primeiras ações de divulgação, compondo 

o chamado clipping. Pode ser necessário estender o monitoramento para além 

do tempo de realização do evento, conforme a repercussão do tema, os 

resultados do trabalho e o impacto da iniciativa para o público em geral. Muitas 

vezes é preciso aguardar a publicação de revistas semanais ou mesmo de 

encartes especiais que têm data específica para serem publicados. 

O clipping deve passar por uma análise quantitativa (número de maté-

rias, citações, espaço ocupado etc.) e qualitativa (matérias positivas e negativas, 

críticas, sugestões, correção das informações etc.). A análise dos conteúdos e 

os resultados devem constar do relatório final do evento. Ao monitorar a 

cobertura das mídias, considere: 

• Artigos de jornais 

• Citações 

• Entrevistas de rádio e televisão 

• Registros na internet 

• Registros nas redes sociais 

• Vídeos e áudios de programas 

 

 

DICA: 

As ações de mídia são totalmente coordenadas, registradas e 

controladas pela Assessoria de Comunicação e Relações Públicas 

(ACRP). 

 

 

 

3.7.7 Avaliação 

A avaliação consiste no registro e na sistematização das opiniões sobre 

o evento. 

Os instrumentos utilizados para a sondagem podem variar. Entre outros, 



destacam-se os questionários, a coleta de dados, pesquisas e reuniões de 

feedback. O desafio é conhecer a opinião dos participantes, organizadores, 

apoiadores e de quaisquer grupos envolvidos diretamente no evento. 

Dados tangíveis devem ser quantificados em tabelas, gráficos e em 

outros formatos de fácil visualização, mas, em se tratando de eventos, muitos 

dos resultados obtidos nem sempre são passíveis de quantificação. Nesses 

casos, o registro das avaliações deve ser consolidado em documentos narrativos 

ou descritivos. O fundamental é que os dados e informações levantadas não se 

percam e sejam compartilhados no relatório final do evento para servirem de 

subsídios no futuro. Tal cuidado é ainda mais essencial em eventos com 

periodicidade regular. 

Algumas perguntas podem auxiliar nessa análise: 

• O tipo do evento, o formato, o local, a data e o horário foram adequados? 

• Houve participação do público convidado? 

• O público foi mobilizado ou sensibilizado para o tema do evento? 

• O evento gerou a repercussão pretendida? 

• A abordagem do evento foi adequada? 

• Houve imprevistos? O que podia ter sido feito de uma forma diferente? 

• Investimento: analisando os recursos empregados e o alcance dos 

objetivos, o saldo foi positivo? 

 

3.7.8 Relatório final 

O relatório final é o documento que reúne a análise crítica de todas as 

etapas do evento, dificuldades e soluções encontradas durante a condução dos 

trabalhos e, em especial, resultados e sugestões de melhorias. 

O texto pode ser coloquial, respeitadas as normas cultas da língua 

portuguesa, e deve prezar pela clareza e simplicidade. 

Ao redigir o relatório: 

• Escreva preferencialmente na ordem direta (sujeito, predicado e 

complementos). 

• fuja de imprecisões, repetições desnecessárias e estrangeirismos. 

• seja econômico em adjetivos. Use-os somente quando indispensáveis para 

completar a informação. 

• apresente análises quantitativas e qualitativas do objeto do relatório. 

• reúna dados históricos do objeto, estatísticas, gráficos, fotos, entre outros 



recursos para situar o leitor. 

Os relatórios podem ser sucintos ou mais completos e detalhados. A 

opção por um ou outro modelo deve ser proporcional ao grau de complexidade 

do evento. 

Ao elaborar relatórios completos e detalhados, considere: 

• adequação do dia, horário e local escolhido para o evento; 

• adequação da programação; 

• número e perfil dos participantes (congressistas, expositores, convidados, 

autoridades etc.), origem, nacionalidade, domicílio, sexo, idade, profissão; 

• eficiência das estratégias de comunicação adotadas; 

• atuação dos palestrantes, moderadores, apresentadores, entre outros; 

• adequação do perfil dos coordenadores e compromisso das equipes de apoio 

direto e indireto; 

• eficiência dos procedimentos administrativos adotados; 

• qualidade dos serviços prestados; 

• ajuste dos recursos e receitas às demandas do evento; 

• objetivos atendidos; 

• documentação do evento: registros fotográficos, vídeos, notícias divulgadas, 

resultados das pesquisas de opinião; 

• dificuldades encontradas durante as etapas de planejamento, organização e 

condução do evento e decisões que se mostraram eficientes; 

• quantidade de mídia espontânea gerada; 

• contribuições para servir de insumos às futuras iniciativas. 

 

3.7.9 Divulgação de resultados 

Ao final de todos os esforços, sugere-se a elaboração de um texto 

resumido com os principais resultados do evento. O documento se diferencia do 

relatório final porque se presta especificamente a divulgar os ganhos do trabalho. 

Sugere-se que seja compartilhado com as diversas áreas envolvidas no 

planejamento, na organização e na execução do evento, uma vez que nem todas 

são destinatárias do relatório final. 

Resultados de interesse público devem ser divulgados aos meios e 

profissionais de comunicação envolvidos na cobertura ou que ainda estejam 

abertos a registrar a iniciativa. 

Ao elaborar o documento, considere: 



• avanços, novas descobertas, ganhos; 

• quadros comparativos com edições anteriores ou eventos similares; 

• avaliação dos participantes; 

• previsão de novas iniciativas. 

 

DICA: 

As ações de mídia são totalmente coordenadas, registradas e controladas 

pela Assessoria de Comunicação e Relações Públicas (ACRP). 

 

 

 

CAPÍTULO IV - CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA 

 

4.1 CERIMONIAL 

É o conjunto de formalidades que devem seguir num ato solene ou festa 

pública. É o conjunto de regras que presidem as cerimônias civis, militares ou 

religiosas. 

Cerimonial, sem sombra de dúvidas, é um processo que se materializa 

em procedimentos de relações humanas. É um conjunto de atos que influi nos 

rituais, transformando-o em regra. O Cerimonial tem um papel disciplinar de 

regras. 

No Brasil, o cerimonial recebeu a influência de três países: Portugal, 

Inglaterra e França. O Decreto nº 70.274, de 09 de março de 1972, que 

estabelece oficialmente as normas do Cerimonial Público no Brasil. 

 O cerimonial, em termos gerais, estabelece a sucessão dos atos de uma 

cerimônia ou evento. Trata-se de um roteiro geral a ser aplicado e respeitado por 

todos aqueles que participarão do ato. Por suas características intrínsecas, o 

cerimonial tem a responsabilidade de promover a harmonia entre todos os 

participantes, respeitando os níveis hierárquicos das autoridades presentes, por 

meio do uso adequado da precedência, seu principal instrumento de orientação. 

 

4.1.1 Tipos de Cerimonial 

Segundo Speers (2006, pg. 22), considerado o “Papa” do cerimonial no país, 

classifica-se em duas categorias: 

a) Cerimonial oficial: é o praticado em órgãos vinculados à administração 



pública direta, ou seja, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Destacamos ainda o Cerimonial Diplomático e Cerimonial Militar. 

 

b) Cerimonial não-oficial: abrange o Coorporativo, o Empresarial, o 

Esportivo, o Artístico, o Social e o Eclesiástico. 

 

4.2 CERIMONIALISTA 

Profissional responsável em realizar atividades no âmbito da 

organização de eventos seja público ou privado, essa pessoa deve ser 

possuidora de atributos e qualidades como bom senso, liderança, 

conhecimento de regras, protocolo e precedência, criatividade, equilíbrio e 

sobretudo cultura geral.  

4.3 MESTRE DE CERIMÔNIAS 

Profissional responsável pela leitura de textos e roteiros elaborados pelo 

Chefe do Cerimonial. O profissional deve ter segurança e trabalhar com 

firmeza, boa leitura, conhecimento de regras de protocolo e precedência. 

 

4.4 CHEFE DO CERIMONIAL 

Cabe ao chefe do cerimonial, administrar todas as atividades do setor 

fazendo com que suas ordens e controle resultem entre ele e seus 

colaboradores resultados que elevem o nome da instituição ou empresa. 

Lembrando sempre, que administrar é colocar excelência no que faz. 

 

 

4.5 PROTOCOLO  

É o conjunto de normas, regras e códigos utilizados nas cerimônias e 

atos oficiais. É reconhecido internacionalmente como um sistema de cortesia. 

Refere-se tanto às práticas adotadas por um país no seu relacionamento com as 

demais nações estrangeiras, quanto às práticas dos atos oficiais do Governo no 

âmbito interno. 

 

4.6 TRATAMENTO 

As normas de protocolo deram origem a diferentes pronomes de 

tratamento, ligando os cargos e funções mais elevados a tratamento similares. 

Estes devem ser corretos tanto nas correspondências como nas apresentações 



obedecem a tradição, são de uso consagrado e, no Brasil, seguem o que 

determina o Decreto nº 468, de 5 de setembro de 1992, renovado pelos Decretos 

nº1937/96, 2954/99 e 4176 de 28 de março de 2002. 

No âmbito do Cerimonial público usamos como referência de redação 

oficial, o Manual da Presidência da República, e no Tribunal de Contas do 

Estado, disponível o através do Manual de Padronização Organizacional. 

 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/manual-de-padronizacao               

 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/normativos/MANUAL_DE_PADRONIZACAO_ORGANIZA

CIONAL_DO_TCE.pdf                      

 

 

4.2 PRECEDÊNCIA 

 

A precedência é o ponto crucial e a base de cerimonial. É reconhecer 
a primazia de uma hierarquia sobre a outra, e tem sido, desde os 
tempos mais antigos, e em todas as partes, motivo de normas 
escritas, cuja falta de acatamento provoca desgraças. (VILLATA, 
1981) 

 

No Brasil, esta matéria já está regulamentada pelo Decreto nº70.274, e 

suas alterações no Decreto nº 83.186, com uma peculiaridade que o distingue 

dos anteriores – apresenta as ordens de precedência em três níveis 

hierárquicos.  

É necessário não confundir presidência com precedência. 

Normalmente, a presidência é do anfitrião, que nem sempre terá a maior 

precedência no evento. Em cada solenidade deve ser observada a 

precedência. 

 

4.2.1 Ordem de precedência 

Um dos principais elementos no qual se baseia a realização do 

Cerimonial é a precedência. Este termo origina-se do latim praecedentia e diz 

respeito à ordem de preferência ou primazia. 

A questão da precedência é tão antiga quanto as primeiras civilizações. 

Ao longo da história, foi motivo de muitas disputas e conflitos, uma vez que a 

precedência era um instrumento de demonstração da primazia de um povo em 

relação aos demais. Assim sendo, pode-se afirmar que, até o início do Século 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/manual-de-padronizacao
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/normativos/MANUAL_DE_PADRONIZACAO_ORGANIZACIONAL_DO_TCE.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/normativos/MANUAL_DE_PADRONIZACAO_ORGANIZACIONAL_DO_TCE.pdf


XIX, o critério da força, aliado ao critério econômico, foram os mais 

empregados entre os povos para definir qual teria mais destaque, 

estabelecendo-se uma ordem hierárquica a ser obedecida. 

O Congresso de Viena, em 1815, estabeleceu a base da precedência 

entre os Estados Modernos: internamente, cada país estabelece a precedência 

dos representantes diplomáticos de acordo com a data de apresentação de 

suas credenciais ao Chefe da Nação. Com o Protocolo da Conferência de Aix-

la-Chapelle, em 1818, reconhece-se o princípio da igualdade jurídica dos 

Estados e a precedência pela ordem de chegada nos eventos internacionais. 

 

4.2.2 Critérios gerais de precedência 

Além dos critérios fixados pela Ordem Geral de Precedência, definida 

pelo Decreto nº 70.274/72 para cerimônias oficiais do Governo, é possível o 

emprego de outros critérios, que podem variar conforme a ocasião, a relevância 

da situação e as autoridades e personalidades envolvidas. A escolha do melhor 

critério para se estabelecer a precedência leva em consideração aspectos 

subjetivos como o ambiente social, o contexto político e, principalmente, o bom 

senso. 

Um princípio geral de precedência, estipulado pelas normas de cortesia 

e etiqueta, e adotado pela maioria das culturas, estabelece que o mais velho 

passa à frente do mais jovem, as mulheres precedem os homens e os adultos 

precedem as crianças. 

Um aspecto relevante relacionado à ordem de precedência discorre 

sobre o local de maior destaque nas solenidades. Na mesa principal, o lugar de 

honra é o centro e a segunda posição mais importante é sempre à direita do 

centro. Em um auditório, palco ou altar, considera-se o lado direito àquele que é 

visto a partir do ângulo de visão de quem ocupa a mesa principal. Portanto, numa 

plateia, os lugares de honra são aqueles situados na frente e à esquerda de 

quem entra no recinto. 

Entre os critérios de precedência mais adotados, encontram-se: 

a) critério cultural: é dada a precedência conforme o grau de conhecimento 

acadêmico e cultural pelo qual a personalidade é reconhecida, assim como 

pelo destaque que possui em seu meio social. 

b) critério de idade: a precedência é definida de acordo com a idade das 

personalidades presentes, o mais idoso precede o mais jovem. Este critério 



é utilizado, normalmente, para estabelecer a precedência entre pessoas do 

mesmo nível e categoria. 

c) critério de antiguidade histórica: a data de criação de organizações e 

órgãos públicos é usada para estabelecer a precedência entre pessoas 

jurídicas, bem como de unidades administrativas. 

d) critério de ordem alfabética: é o critério mais simples e objetivo, podendo 

ser empregado no ordenamento de pessoas, organizações e estados. É 

muito comum, por exemplo, em eventos esportivos internacionais, que 

reúnem delegações de vários países. O critério de ordem alfabética pode ser 

empregado em conjunto com outros critérios, como o do rodízio periódico, 

atualmente adotado por vários organismos internacionais: a precedência 

entre os embaixadores creditados na ONU, por exemplo, é determinada, em 

intervalos regulares, da mesma forma, o Mercosul adota esta sistemática. 

 

4.2.3 Precedência na assinatura de contratos 

Em cerimônias de assinatura de contratos, acordos e tratados, a primeira 

assinatura é a do representante da instituição favorecida em termos financeiros 

ou técnicos, e em seguida assina a concedente. 

É usual, também, os dois representantes assinarem o contrato ao 

mesmo tempo. Para tanto deve-se providenciar dois originais do contrato 

(colocados preferencialmente em pastas de couro) que serão apresentados às 

autoridades por duas pessoas da organização do evento, que tem, ainda, a 

função de mostrar às autoridades onde assinar e rubricar. Após a primeira 

assinatura, elas recolhem as pastas, trocando-as em ato contínuo, e colhem 

novamente as assinaturas. 

A colocação de rubricas em todas as páginas não é usual, no entanto, 

quando exigidas, são apostas posteriormente, para não prolongar o evento. 

Outro detalhe importante diz respeito as canetas a serem utilizadas. Devem ter 

boa apresentação e boas condições de uso, sendo apresentadas às autoridades 

ao mesmo tempo em que se indica o local da assinatura. 

 

4.2.4 Composição de lugares 

A natureza do trabalho desempenhado no Tribunal de Contas do Estado 

para composição de lugares, quando o evento ocorrer no plenário deve seguir o 

que diz o Regimento Interno no Art. 25 item II. 



Art. 25. Os Conselheiros do Tribunal terão: 

 II - Assento no Tribunal Pleno, a partir da bancada à direita da Presidência, obedecida 

à ordem de antiguidade.  

Art. 26. A antiguidade do Conselheiro será determinada: I - pela posse; II - pela 

nomeação; III   pela idade.  

O planejamento e a definição do local que cada convidado irá ocupar não 

é tarefa simples. Envolve um conjunto de formalidades e requer conhecimento 

de normas específicas, atenção e bom senso do organizador. Se não for uma 

decisão bem embasada, desconsiderar a precedência devida a determinado 

convidado, pelo cargo ou função que exerce, em benefício de outro, pode causar 

sérios constrangimentos e comprometer o resultado do evento. 

Como fonte de consulta, recomenda-se ter sempre em mãos subsídios 

legais para orientar o trabalho: Decreto nº 70.274, de 9 de março de 1972 – 

Estabelece as Normas de Cerimonial Público e Ordem Geral de Precedência. 

➢ A primeira etapa para definir os lugares deve ser a elaboração de uma 

lista com os principais dados de todos os convidados que confirmaram 

presença. Esta lista deve ser a mais completa possível: 

• Identifique o nome do convidado; 

• Certifique-se da função que exerce e a instituição que representa; 

• Verifique se é uma autoridade civil, militar ou eclesiástica; 

• Se virá acompanhado ou não; 

• Se está representando alguma autoridade ou instituição. 

 

➢ A segunda etapa consiste em definir a precedência a que cada 

convidado faz jus, o que deve ser feito com base nas normas do 

Decreto nº 70.274/72. 

Segue-se, então, para a definição dos lugares na mesa diretora do evento. 

Não basta distribuir os convidados apenas considerando as normas gerais de 

precedência. É preciso identificar outros indicativos de precedência: 

• Quem irá presidir a mesa? 

• Quem será o anfitrião? 

• Há um convidado de honra ou homenageado? 

• Há algum representante? 

 

 



4.2.5 Nominatas 

As nominatas são a relação de autoridades presentes à cerimônia. Poderá 

ser feita em forma de lista ou de cartões individuais com nome, cargo/entidade 

e, ainda, os dados do representante, quando houver. 

Caberá à equipe do receptivo solicitar às autoridades e convidados que 

irão compor a mesa o preenchimento das nominatas e a assinatura do livro de 

presença. 

A autoridade que iniciar os trabalhos será responsável pela leitura das 

nominatas devendo, nesse procedimento, respeitar a ordem hierárquica 

decrescente. 

 

4.3 PROTOCOLOS 

 

4.3.1 Representação 

É o ato através do qual o convidado concede a alguém o papel de 

exercer as atribuições e as funções de seu cargo em determinada solenidade. 

Em jantares, almoços, casamentos e recepções sociais, o convidado não deverá 

fazer-se representar. 

Na entrega de diplomas e medalhas a representantes, não se deve 

permitir o uso de colar, roseta, distintivo e outros adornos. Também não se 

admite a abertura ou apresentação de diplomas, medalhas, placas e troféus em 

público. Nada impede que os representantes recebam, em nome dos 

homenageados, diplomas, medalhas e outras comendas em seus recipientes, e 

os mesmos devem permanecer como estão, ou seja, fechados para serem 

repassados, posteriormente, aos seus legítimos donos. 

Como vou agir em caso de representatividade? 
 

• Só representa o Presidente ou conselheiro em alguma solenidade, outro 
conselheiro. 
 

• Conselheiro Substituto ou servidor do Tribunal, quando designados para 
participar em eventos, neste caso ele representará a instituição 
 

 

 

4.3.2 Em Caso de Atrasos 

Atrasos são inevitáveis. Se a autoridade prevista para compor a mesa não 

chegar a tempo, sugere-se a abertura da cerimônia com os presentes. Para 



evitar situações desagradáveis, reserve uma cadeira na extremidade da mesa. 

Se a participação dessa pessoa for fundamental para o evento, tão logo ela se 

apresente, poderá ocupar ao assento, fora da ordem de precedência. 

Há situações nas quais a autoridade em atraso é de alta hierarquia e, 

nesses casos, não é aconselhável ferir a precedência. Recomenda-se, então, 

reservar uma cadeira próxima à mesa e, no momento de sua chegada, solicitar 

gentilmente aos demais membros que abram um espaço para recebe-lo. Esta 

situação deve ser evitada, mas é importante estar preparado. 

 

4.3.3 Abertura da Solenidade 

Ao mestre de cerimônias caberá a abertura da solenidade e o convite às 

autoridades para compor a mesa. Não existe apenas uma ordem correta para os 

chamamentos. Sugere-se começar da menor para a maior autoridade, de forma 

que a maior autoridade não precise esperar pelos demais. 

A abertura da cerimônia poderá se dar também com os convidados já 

dispostos em seus lugares à mesa. A opção por este tipo de abertura não exclui 

a necessidade de o mestre de cerimônias apresentá-los ao público. 

Para orientar as autoridades sobre os lugares que deverão ocupar, deve-

se dispor indicativos à frente de cada assento com o nome do convidado e da 

instituição que representa. Além disso, é necessário destacar um profissional da 

equipe de receptivo para conduzi-los gentilmente até a mesa. 

 

4.3.4 Pronunciamentos 

A ordem dos pronunciamentos deve ser da menor para a maior 

autoridade. Sugere-se, entretanto, consultar a maior autoridade para checar a 

sua disponibilidade de tempo. Se o tempo disponível for muito restrito, a ordem 

dos discursos pode ser adaptada. 

Falar em público é um dom natural, que se aperfeiçoa pelo treinamento. 

Portanto, pessoas públicas, antes de mais nada, devem treinar para se 

apresentar diante da plateia. 

Os pronunciamentos são mais breves do que os discursos, mas nem por 

isso menos importantes. 

Nos pronunciamentos ou discursos, quem for falar – autoridade ou 

homenageado – é recomendável observar os pontos abaixo: 

• Postura corporal: deve acompanhar o discurso; enquanto se fala, o corpo 



também se comunica – mãos, cabeça, olhos, boca, gestos, são 

movimentos harmoniosos, cadenciados que completam o que se fala; 

• Aparência pessoal: discreta e adequada ao tipo de fala e evento; 

• Roteiro básico: é o ordenamento das ideias; 

• Objetividade: raciocínio claro, dados atuais e convicção sobre o que está 

falando; 

• Clareza: começo, meio e fim sobre o que se fala facilita a compreensão 

da plateia; 

• Voz: Trabalhada, sem ser estridente ou grave demais; 

 

• Vocabulário: Rico, mas não afetado e, antes de tudo, adequado ao nível 

da plateia; 

• Entonação: deve acompanhar o pronunciamento; alegre, nos trechos 

mais sérios; ênfase e cadência nas frases; 

• Humor: leve e alegre. 

 

Determinar o tempo para os discursos e pronunciamentos é uma tarefa 

difícil e quase impossível. Entretanto, alguns fatores dever ser considerados, 

para que se estabeleça o tempo ideal: 

• A atualidade da matéria exposta; 

• A oportunidade; 

• O interesse do público; 

• A capacidade de transmitir do orador; 

• A sequência da programação do evento. 

 

DICAS: 

Os discursos não devem ultrapassar 20 minutos; 

Pronunciamentos na abertura de eventos deve ser, entre 5 e 10 

minutos. Para os demais integrantes da mesa o tempo não deve 

ultrapassar 5 minutos. 

 

4.3.5 Lugares de Honra na Plateia 

A reserva de áreas nobres na plateia, além de oferecer um tratamento 

diferenciado às autoridades e convidados de honra presentes à solenidade, 

permite composições de emergência. Essas áreas localizam-se nas primeiras 



filas próximas à mesa principal, sendo os assentos mais ao centro reservados 

para as autoridades de maior nível hierárquico.  

 

4.3.6 Composição de Mesas para Reuniões 

Os eventos estilo reunião requerem uma distribuição distinta dos 

convidados: 

▪ Mesas em “V” são recomendadas quando os participantes do encontro 

têm as mesmas funções e apenas se deseja dar destaque aos 

palestrantes, que ocupam o vértice; 

 

▪ Mesas quadradas e retangulares tem basicamente as mesmas 

características. São apropriadas para reuniões em que todos os 

debatedores têm as mesmas funções ou ocupam cargos de mesmo nível; 

▪ Mesas redondas também são adequadas para reuniões. Quando for 

necessário definir o centro, fazê-lo pelo assento localizado na direção da 

porta de entrada e, em seguida, definir os demais lugares, por ordem de 

hierarquia, à direita e à esquerda do centro, alternadamente. 

 

4.3.7 Bandeira Nacional 

A Bandeira Nacional é usada em manifestações do sentimento patriótico 

dos brasileiros, de caráter oficial, como as cerimônias realizadas no âmbito do 

Tribunal, ou de caráter particular. 

A Bandeira Nacional ocupa sempre um lugar de honra, compreendido 

como uma posição: 

▪ Central ou mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras 

bandeiras, pavilhões ou estandartes, em linha de mastros, panóplias, 

escudos ou peças semelhantes. 

▪ Destacada à frente de outras bandeiras, quando conduzida em formaturas 

ou desfiles. 

▪ À direita (considera-se direita de um dispositivo de bandeiras a posição à 

direita de uma pessoa colocada junto ao mesmo e voltada para a rua, 

para a plateia ou, de modo geral, para o público que observa o dispositivo) 

de tribunais, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho.  

▪ Admite-se que a Bandeira seja hasteada e arriada a qualquer hora do dia 

ou da noite. No período noturno, entretanto, é necessário que a Bandeira 



Nacional esteja devidamente iluminada. 

▪ No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o hasteamento é realizado às 

doze horas, com solenidades especiais. 

▪ Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas ao mesmo tempo, a 

Bandeira Nacional é a primeira a atingir o topo, o que deve coincidir com 

o término da execução do Hino Nacional, e a última a descer. 

▪ Quando em funeral, a Bandeira fica a meio-mastro. Nesse caso, no 

hasteamento ou arreamento, deve ser levada primeiro até o topo, para só 

então descer para o meio em sinal de luto. 

▪ O hasteamento caberá à autoridade máxima presente à cerimônia. 

▪ Ao hastear, arriar ou apenas expor a Bandeira Nacional, isoladamente ou 

em conjunto com outras bandeiras, certifique-se de que estão limpas, em 

bom estado de conservação e que são todas do mesmo tamanho. 

▪ Ao montar um dispositivo de bandeiras, verifique qual a precedência entre 

elas. No Brasil, entre as Unidades da Federação, vale a ordem de criação 

dos Estados e do Distrito Federal. Quando a Bandeira Nacional estiver 

disposta ao lado de bandeiras de outros países, entretanto, o 

procedimento correto é o de seguir a ordem alfabética brasileira. 

 

4.3.8 Hino Nacional 

▪ A execução do Hino Nacional poderá ser instrumental ou vocal, definição 

que deve estar de acordo com o cerimonial previsto para cada tipo de 

evento. 

▪ Quando instrumental, será executada apenas a primeira parte. Contudo, 

em ocasiões em que for cantado, a execução deverá ser completa. O Hino 

Nacional deverá ser executado logo após a autoridade máxima ocupar 

seu lugar. Cabe aos presentes ouvir ou cantar o Hino em atitude de 

respeito, de pé. 

▪ O Hino Nacional será sempre executado quando a Bandeira Nacional for 

hasteada. 

▪ Conforme estabelece a Lei nº 5.700/71, à execução do Hino Nacional não 

cabe aplausos, postura que tem sido repensada e muitas vezes 

considerada aceitável pelo caráter espontâneo da manifestação popular. 

 

 



4.3.9 Convites 

As normas de cerimonial preconizam que a boa qualidade dos impressos 

utilizados em eventos são uma forma de identificar e qualificar quem os usa. 

Assim, todo e qualquer convite encerra uma mensagem pela qualidade do papel, 

do envelope e da impressão, além da correção do tratamento e do 

endereçamento. Os convites revelam muito da importância que a instituição que 

convida deseja dar ao evento que irá promover. 

O Tribunal possui padrão de convites e de material impresso, destinado 

a diferenciar os diversos eventos e cerimônias que realiza, em função de seu 

grau de importância. Nesse sentido, categorias diferenciadas de convites devem 

ser utilizadas de acordo com os tipos de eventos realizados. Os convites 

referentes às Sessões Solenes, às Sessões Especiais e às inaugurações e 

exposições, são elaborados pela Assessoria de Cerimonial e Relações 

Institucionais. 

O convite é o cartão de apresentação de qualquer evento – do mais 

formal ou informal - para causar impacto, motivação e expectativa a quem 

convida.  

Os convites são de dois tipos: protocolar e informal. 

• Objetivo – para que se convida 

• Informação – data, local, horário 

• Traje – tipo 

• Confirmação 

• Tamanho – depende do evento 

• Formato – texto para completar ou não 

• Texto – claro e direto 

• Grafia – sem erros gramaticais 

• Papel – cor e gramatura 

• Impressão – boa qualidade 

• Elegância – nobreza do convite 

 

O envelope requer, também, produção requintada. 

• Tratamento correto 

• Prazo protocolar de entrega 

• Endereçamento atual 

 



 

RECOMENDA-SE: 

Quando se tratar de convite a autoridades, um contato prévio com o 

Cerimonial para o agendamento preliminar do evento, a entrega oficial e a 

possível confirmação. 

 

 

 

Como solicitar apoio do Cerimonial em caso de recebimento de 

convite? 

 

• A assessoria do Presidente, Conselheiro, Conselheiro Substituto ou 
servidor, devem encaminhar o convite ao cerimonial ou informar a 
demanda através do 
e-mail: cerimonial@tce.pa.gov.br; 
 

• Cabe ao Cerimonial confirmar a presença do convido; 
 

• Preparar a nominata; 
 

• Caso seja necessário e for demandado, deve o cerimonial dar todo apoio 
na logística, fazendo a precursora, verificando veículo junto à SEADM para 
atender a demanda.  

 
 

 

 

4.4 REGRAS DE ETIQUETAS 

 

Pode-se definir etiqueta como o conjunto de normas e padrões de 

comportamento social adotados por uma sociedade. Em decorrência da 

dinâmica social, as regras de etiqueta estão em constante processo de 

transformação e adequação. A etiqueta é o sistema que indica a forma adequada 

de um indivíduo viver e conviver em sociedade, abordando aspectos como: 

vestuário, alimentação, como convidar e ser convidado, a comunicação pelo uso 

da linguagem escrita, oral e gestual, etc. Dessa forma, possibilita que o convívio 

social se recubra de uma atmosfera agradável e harmoniosa, evitando situações 

de embaraço e conflito. 

 

 

 

mailto:cerimonial@tce.pa.gov.br


4.4.1 SERVIÇOS À MESA 

4.4.1.1 Café da Manhã 

Pode ser uma ótima para reuniões de trabalho, por permitir o encontro 

de grupos com interesses específicos, já no início do dia, em torno das sete 

horas e trinta minutos. O tempo de duração médio para esse tipo de evento é de 

uma hora. 

Costuma-se optar por uma mesa central, estilo bufett, onde os pratos e 

bebidas ficam expostos para que os convidados se sirvam à vontade, o que não 

dispensa o apoio de garçons para auxiliá-los quando necessário. 

Os participantes poderão ser dispostos em mesas laterais, próximas ao 

bufê, em números de seis, oito ou até mais pessoas, sempre em sintonia com o 

que se espera do encontro. Assim, a distribuição dos convidados deverá ser 

sempre definida após uma análise criteriosa. Esse cuidado irá contribuir para 

que se forme um ambiente mais agradável, respeitadas afinidades individuais, e 

para que o encontro seja mais produtivo. 

Em cafés da manhã oferecidos à imprensa é importante respeitar a 

natureza dinâmica do trabalho desses profissionais e o pouco tempo disponível. 

A autoridade entrevistada deverá fazer a sua exposição com objetividade, 

enquanto os jornalistas se servem. Em seguida, terminada a apresentação 

inicial, os jornalistas têm a liberdade de fazer perguntas. O entrevistado se serve 

entre uma resposta e outra. 

 

 



DICAS: 

• Defina a lista de convidados com base em interesses comuns dos 
participantes. 
 

• Formule os convites com bastante clareza quanto ao horário de início e 
seja pontual, mesmo que nem todos os convidados estejam presentes. 

 

• Escolha um local bem iluminado e arejado para a reunião. 
 

• Monte um cardápio variado para agradar a todos. Lembre-se de incluir 
produtos light entre as opções. 

 

• Como sugestão de cardápio: café, leite, chocolate, sucos, chás, pães e 
torradas, manteiga, geleia, queijo, tortas, cereais, mel e frutas. 

 

• Os anfitriões devem receber os convidados à entrada. Ignorar essa 
norma de conduta poderá ser percebido como uma grande 
indelicadeza. 
 

• Defina se algum informativo será entregue aos participantes e o faça ao 
final do encontro, não deixe os folhetos ou brindes sobre a mesa. 
 

• Nunca é demais lembrar que a seleção de uma boa equipe de garçons 
é fundamental para serviços eficientes. 

 

 

 

4.4.1.2 Almoços e Jantares 

Ao organizar um almoço ou jantar, uma série de providências devem ser 

observadas: a escolha da data, a montagem da lista de convidados, a formulação 

do convite, a preparação do local, o cardápio, a combinação do mesmo com as 

bebidas, a distribuição dos convidados à mesa, a seleção da equipe de garçons, 

a música, etc. Todas essas ações são determinantes para o sucesso de qualquer 

recepção à mesa, seja ela formal ou informal. 

A duração média para almoços é de duas horas e para jantares de três 

horas. Quando algum discurso ou saudação estiver previsto, o momento 

adequado para fazê-lo é antes de ter início o serviço ou após as sobremesas. 

Os discursos devem ser breves. 

Em comparação com jantares, os almoços são menos requintados, até 

mesmo pelo horário em que são oferecidos (em geral, entre doze horas e trinta 

minutos e quatorze horas e trinta minutos). Dessa forma permitem o uso de 

acessórios mais leves e coloridos e reduzem a quantidade de copos, pratos e 

talheres à mesa. 



A escolha do cardápio deve, sempre que possível, levar em 

consideração as preferências dos convidados, principalmente, quando a escolha 

recair sobre pratos regionais. O organizador deve considerar a possibilidade de 

algum dos convidados ter quaisquer restrições alimentares, como ser 

vegetariano, por exemplo. 

Independentemente da opção por um serviço específico, em almoços os 

cardápios são mais simplificados. A recepção pode ter início com um serviço de 

drinques leves e aperitivos, seguido pela entrada, pratos quentes, sobremesas, 

chá e café. 

Café e chá podem ser servidos individualmente, logo após as 

sobremesas, seguidos por licores, conhaque e água mineral. 

 

DICAS: 

• Os anfitriões devem receber os convidados à entrada. Ignorar essa 
norma de conduta poderá ser compreendido como uma grande 
indelicadeza e, em ocasiões formais, gerar até mesmo incidentes de 
maiores proporções. 

 

• Em almoços não são servidas sopas de entrada, a variedade de 
sobremesas é menor e o número de pratos e vinhos também. 

 

• Inclua pratos light entre as opções do cardápio. 
 

• A entrega de qualquer brinde ou material informativo também deverá 
ser feita ao final do encontro. 

 

 

 

4.4.1.3 Serviço à Americana 

• Serviço à americana caracteriza-se, em linhas gerais, por apresentar os 

pratos salgados, as sobremesas e as bebidas em mesas estilo buffet, 

onde cada convidado pode se servir à vontade. 

•  Nesse tipo de serviço não se põe a mesa para os convidados. 

• A depender do número de convidados, recomenda-se a instalação de 

mais de uma ilha de buffet para evitar filas. 

• Os pratos e talheres são dispostos em uma mesa menor, próxima ao bufê 

central, ou nas extremidades desta. 

• Não há necessidade de oferecer talheres para carne e peixe, apenas o 

talher referente ao prato predominante. 



• Quanto às bebidas, a informalidade também é aceitável, sucos e cervejas, 

por exemplo, podem substituir o tradicional vinho. 

• Pela praticidade que proporciona, trata-se de uma boa opção quando a 

lista de convidados é extensa. 

• Requer o auxílio de um número restrito de garçons, que atuam como 

profissionais de apoio aos convidados nos Buffet. 

  

4.4.1.4 Serviço à Francesa 

• Caracteriza-se pela formalidade e requinte. Os convidados são 

acomodados em mesas e servidos individualmente por garçons treinados 

para respeitar a ordem, desde a troca dos pratos na sequência do serviço, 

até o correto modo de servi-los. 

• É desejável o apoio de um garçom para cada seis convidados. Os garçons 

devem servir os pratos pela esquerda e retirá-los pela direita. 

• O número de copos, talheres e pratos necessários para o serviço à 

francesa é maior e obedecem a uma disposição própria. 

•  Em eventos sociais, são dois os tipos de mesa: mesa francesa e mesa 

inglesa. A diferença básica entre elas consiste no posicionamento das 

cabeceiras. Na mesa inglesa as cabeceiras situam-se nas extremidades, 

na francesa as cabeceiras são entendidas como os assentos colocados 

claramente no meio dos lados mais extensos da mesa. 

• Os casais são dispostos à mesa de forma que sempre um cavalheiro 

estará ladeado por uma senhora, mas nunca com seus pares. 

• Os anfitriões do evento deverão receber os convidados à entrada e, 

conforme o número de convidados previsto, é desejável destacar uma 

equipe de receptivo para orientar cada convidado sobre o lugar que lhe é 

devido. 

• Certifique-se da utilidade de elaborar cartões de mesa (dispostos sobre o 

guardanapo ou à frente do prato, com o nome do convidado) e cartões de 

plano (recurso que identifica o nome do convidado e marca seu lugar no 

plano de mesa). 

• Mesas redondas são muito utilizadas em eventos sociais. Quando for 

necessário definir o centro, fazê-lo pelo assento localizado na direção da 

porta de entrada e definir os demais lugares, por ordem de hierarquia, à 

direita e à esquerda do centro, alternadamente. Em ocasiões com 



dispositivos de várias mesas de 10 lugares, por exemplo, sugere-se 

considerar, ainda, o lugar a ser ocupado pelo anfitrião. 

• O menu, impresso ou manuscrito por um calígrafo, pode consistir de uma 

entrada e um prato principal (almoço) ou de uma entrada e dois pratos 

principais (jantar). 

• O serviço à francesa aceita duas variações: o garçom serve o convidado 

ou pode apenas se dirigir às mesas e oferecer a baixela para que o próprio 

convidado se sirva. 

 

4.4.1.5 Serviço à Inglesa 

• Nesse tipo de serviço, as travessas são dispostas sobre um aparador 

onde os convidados se servem e depois ocupam seus lugares à mesa. 

• As mesas são arrumadas e decoradas com as mesmas formalidades que 

caracterizam um serviço à francesa. 

 

4.4.1.6 Coquetel 

De modo geral, o coquetel é realizado como um prolongamento de 

determinado evento. Lançamentos de livros, inaugurações, aberturas de 

exposições de arte e homenagens a personalidades são exemplos de quando o 

coquetel pode ser útil, contribuindo para a criação de um ambiente descontraído 

e agradável. 

Normalmente, os convidados ficam de pé e circulam à vontade pelo 

ambiente. A duração média deste tipo de evento é de três horas. 

Em coquetéis, os salgadinhos e drinques podem ser servidos em 

bandejas ou ainda estarem dispostos em uma mesa, no estilo bufê. Canapés, 

massas folhadas, salgadinhos, petit-fours, doces, vinhos, licores, uísques e 

coquetéis com e sem álcool podem compor o cardápio, que comporta variações 

mais ou menos sofisticadas. 

A escolha de uma equipe de garçons experientes e um bom barman 

contribuirão diretamente para o sucesso da reunião. 

 

DICAS: 

• A decoração é um item de destaque para o sucesso de um evento. Uma 

decoração de bom gosto, por exemplo, mesmo que simples, contribui 

para um ambiente harmonioso e agradável. 



• As flores e folhagens permitem diversas combinações de arranjos e são 

os recursos mais utilizados para a decoração em eventos. O 

responsável por coordenar esta tarefa deve valer-se da experiência de 

floristas confiáveis e, em qualquer circunstância orientar sua escolha 

tendo em vista o estilo da cerimônia e os recursos financeiros 

disponíveis. Além disso, lembrar-se de uma regra básica para não 

incorrer em erros: excessos não são bem-vindos. 

• Ao dispor arranjos sobre mesas, certifique-se de que a altura e as 

dimensões dos mesmos não irão dificultar a visão dos convidados, o 

que seria muito desagradável e pouco produtivo. 

• Arranjos elaborados com flores e frutas são alternativas originais. Deve-

se dar preferência às flores duráveis e de cheiro suave, sendo que, no 

Senado Federal, as opções mais utilizadas são as flores nobres e 

tropicais. Procure identificar no evento pontos de destaques que 

possam ser explorados na confecção dos mesmos. Exemplos: 

comemoração natalina – inove com um arranjo elaborado com flores, 

folhagens, uva e trigo; no aniversário da instituição – as cores da 

logomarca da instituição podem ser fontes inspiradoras para um belo 

arranjo floral. 

• Outro item que deve ser lembrado ao definir a decoração de eventos 

diz respeito às toalhas. As toalhas são recursos simples que podem ser 

uteis, não só para enfeitar, mas também para esconder possíveis 

defeitos das mesas 

 

 

 

4.5 TRAJES 

A escolha do traje para determinada cerimônia deve ser feita após 

observadas algumas características do evento: o horário em que será realizado, 

o local, o clima da região e, ainda, os hábitos e costumes locais. É preciso 

dispensar todo cuidado e atenção a esta tarefa para evitar situações 

deselegantes e constrangedoras. 

 

4.5.1 Esporte 

• O traje esporte masculino consiste num blazer esportivo, parka ou boa 



jaqueta, calças compridas esportivas, camisa esporte, meias e sapatos 

estilo mocassim ou de solado de borracha. 

• É conveniente evitar o uso de camisas abertas ao peito, camisetas de 

times de futebol, calças coladas no corpo ou roupas muito desgastadas. 

• As mulheres podem optar por calças compridas, pantalonas ou conjuntos 

de saia e blusa. 

 

4.5.2 Passeio Completo  

• O traje passeio completo pode ser usado a qualquer hora do dia ou da 

noite, sendo o traje recomendado para eventos oficiais e formais. 

• O traje masculino compõe-se de paletó, calça, camisa e gravata. Os 

sapatos devem ser de couro e o uso do colete é opcional. 

• No caso dos homens, é necessário observar atentamente o correto uso 

de cores escuras ou claras. A opção deve ser feita de acordo com o 

horário em que o evento será realizado. As cores claras são adequadas 

em qualquer ocasião até as dezessete horas. A partir de então, os 

homens devem estar trajados de terno escuro. 

• O traje feminino aceita inúmeras variações; bom senso e critério devem 

nortear a escolha. Entre as opções, vestidos clássicos e tailleur. 

• No Brasil, costuma-se utilizar, ainda, a especificação traje passeio, que 

pode ser entendida como menos formal, ocasião em que a gravata vem 

sendo, aos poucos, abolida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V - ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - ROTEIRO PARA MESTRE DE CERIMÔNIA 

 

Em geral, os eventos requerem a elaboração de um roteiro para orientar 

a apresentação do mestre de cerimônias. Entretanto, alguns cuidados 

específicos devem ser observados na sua elaboração e leitura. 

O roteiro, normalmente, divide-se em seis partes: título, acolhida, motivo 

ou tema, discursos, informações finais e despedida. 

 

• Título – É o cabeçalho do roteiro. Contém o nome do evento, a instituição 

organizadora/promotora, a data, o local e o horário. 

• Acolhida - É a forma de saudação aos convidados e marca o início da 

cerimônia. Faz-se referência aos presentes, iniciando-se pelas mulheres, 

seguido dos cumprimentos usuais de bom dia, boa tarde ou boa noite. 

• Motivo ou tema – Texto breve que explica a razão do evento, 

compreendendo-se, no máximo, dois parágrafos. 

• Discursos, falas e pronunciamentos – São ordenados, em ordem 

crescente, conforme a precedência das autoridades que farão uso da palavra. 

• Informações finais – Informações complementares sobre possíveis 

desdobramentos do evento, tais como apresentação de coral, lançamento de 

livro, convite para coquetel, etc. 

• Despedida – É o encerramento da cerimônia. O mestre-de-cerimônias 

agradece a presença dos convidados e se despede com as formas usuais de 

bom dia, boa tarde ou boa noite 

 

 

Modelos de roteiros  

ROTEIRO DA SESSÃO SOLENE 
OUTORGA DA MEDALHA SERZEDELO CORRÊA 

 

ABERTURA DA SOLENIDADE 

MC Senhoras e Senhores, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao 
Tribunal de Contas do Estado do Pará! Neste momento, iniciamos a 
Cerimônia de Entrega da Medalha Serzedello Corrêa, a mais alta 
comenda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, deferida ao 
Excelentíssimo (a) ...  



A Medalha Serzedello Corrêa foi instituída em 09 de outubro 
de 1970, é conferida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
a pessoas de comprovada idoneidade moral e reconhecido merecimento, 
aferido este pela prática de atos ou serviços relevantes em favor do 
Tribunal de Contas ou do Estado do Pará. 

 

INGRESSO DOS CONSELHEIROS EM PLENÁRIO 

MC Anunciamos o ingresso em Plenário de Suas Excelências os 
Senhores Conselheiros que integram o Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, tendo à frente o Presidente, Conselheiro ... 

Chama-se os conselheiros por ordem de precedência. 
 

INGRESSO DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS EM PLENÁRIO 

MC Anunciamos o ingresso em Plenário de Suas Excelências os 
Senhores Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará: 

Chama-se os conselheiros por ordem de precedência. 
 

COMPOSIÇÃO DA MESA OFICIAL 

MC Para compor a Mesa Oficial, sob a presidência de Sua 
Excelência o Conselheiro .... convidamos: 

1) o Excelentíssimo Senhor ....................... 
2)   
3)   
4)   

MESA   E-PRES-D   

ENTRADA DO HOMENAGEADO EM PLENÁRIO 

PRES                     O presidente convida os conselheiros designados, para 
fazerem o ingresso no Plenário do ilustre homenageado. 

REGISTRO DAS AUTORIDADES PRESENTES 

MC Registramos e agradecemos, em nome do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará, as autoridades e personalidades que se identificaram ou foram 
identificadas pelo cerimonial.  MESTRE DE CERIMÔNIA, LER 
NOMINATAS 

ABERTURA DA SESSÃO 

MC Para declarar aberta a Sessão Solene, o presidente usa a palavra. 
 

PRES Agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a presente Sessão Solene de Entrega da Medalha 
Serzedello Corrêa, outorgada ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. 

MC EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO 

LEITURA DO ATO 

MC LEITURA DA RESOLUÇÃO. 
 

ENTREGA DA MEDALHA E DO BUSTO 

MC Para o ato de entrega da Medalha, convidamos Sua Excelência o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado ... a se posicionar à frente 
da Mesa Oficial. 

POSICIONAMENTO DO PRESIDENTE 

MC POSICIONAMENTO DO HOMENAGEADO. 
ATO DE ENTREGA 



 

MC PRONUNCIAMENTO DO MEMBRO QUE FALARÁ EM NOME DO 
COLEGIADO. 

APRESENTAÇÃO DO CORAL 

MC Apresentação do coral do TCE-PA. 

 

MC PRONUNCIAMENTO HOMENAGEADO 

 

MC EXECUÇÃO DO HINO DO ESTADO DO PARÁ 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO SOLENE 

MC Para declarar encerrada esta Sessão Solene, usará da palavra Sua 
Excelência o Presidente... 

PRES Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a Sessão Solene 
deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 

 

ROTEIRO DA SESSÃO SOLENE 
POSSE DE CONSELHEIRO 

 

ABERTURA 
MC Senhoras e Senhores, boa tarde! Sejam todos bem-vindos para a 

cerimônia que dará posse a sua Excelência o Senhor ...................., 
no cargo de Conselheiro, conforme prevê a parte final do §1º do 
art. 23 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará. 

REGISTRO DA PRESENÇA DOS  
CONSELHEIROS NA CERIMÔNIA 

MC 
 

Registro da presença dos conselheiros. 
 

REGISTRO DA PRESENÇA DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS  

MC 
 

Registro da presença dos conselheiros substitutos. 
 

COMPOSIÇÃO DA MESA OFICIAL  

MC 
 
 

COMPOSIÇÃO DA MESA OFICIAL 

 

MC REGISTRO DAS AUTORIDADES PRESENTES 

ABERTURA DA CERIMÔNIA 

MC 
 

Para declarar aberta esta cerimônia, irá usar da palavra Sua 
Excelência o Presidente deste Tribunal, Conselheiro ... 

PTE O presidente declara a sessão aberta. 
 

MC EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO 

ATOS DE POSSE 

MC Neste momento, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 
desta Corte de Contas conduzirá os atos solenes de posse do 
Excelentíssimo Senhor ... 

LEITURA DO COMPROMISSO DE POSSE 



PTE Em cumprimento ao que determina o § 3º, do art. 23 do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, concedo a palavra ao 
Excelentíssimo Senhor ... para prestar seu compromisso de posse.  
 

 PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A 
CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. 
 

DECLARAÇÃO DA INVESTIDURA 

PTE Com as atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica e pelo 
Regimento Interno desta Corte de Contas, declaro investido no cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o 
Excelentíssimo Senhor ... 

Aplausos 

MC 
 

ENTREGA DA TOGA 

O EMPOSSADO VESTE. 

MC LEITURA E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE 
 

SECRETÁRIO - Lê o Termo de Posse e, posteriormente, encaminha-se ao 
Presidente e à Conselheira para colher as respectivas assinaturas. 

 

PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE CONTAS 

MC Pronunciamento do MPC 

 Discurso 

PRONUNCIAMENTO DO CONSELHEIRO ...  
QUE SAUDARÁ O NOVO CONSELHEIRO 

MC Anunciamos agora a palavra de Sua Excelência o Conselheiro 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que fará em nome do Colegiado, a 
saudação ao Conselheiro ora empossado, conforme prevê o 
parágrafo único do artigo 24 do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará. . 

Discurso 

 
PRONUNCIAMENTO DO CONSELHEIRO EMPOSSADO. 

 

MC Fará uso da palavra neste momento Sua Excelência o Conselheiro 
empossado. 

 
DISCURSO 

 

 
PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR DO ESTADO 

 

MC Anunciamos agora a palavra do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado ... 

 
DISCURSO 

 

MC EXECUÇÃO DO HINO DO PARÁ 



 

ENCERRAMENTO DA CERIMÔNIA 

MC Para declarar encerrada esta cerimônia, irá usar da palavra Sua 
Excelência o Presidente deste Tribunal, Conselheiro ...  

 

PTE Agradecendo mais uma vez a presença de todos e em especial das 
autoridades que aqui compareceram, declaro encerrada a cerimônia 
deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, que deu posse ao 
mais novo integrante de seu Colegiado, Conselheiro ...  

ENCERRAMENTO DA SOLENIDADE 

  
 

ROTEIRO DA SESSÃO SOLENE 
POSSE DE MESA DIRETORA 

 

 

01 ABERTURA 

MC Senhoras e Senhores, bom Dia! Sejam todos bem-vindos. Estamos 
iniciando a Sessão Solene do Tribunal de Contas do Estado do Pará que 
dará posse aos Excelentíssimos Senhores Conselheiros ..., 
respectivamente, nos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 
Corregedor da Corte de Contas Estadual. 
O Cerimonial solicita o obséquio das Senhoras e Senhores possuidores 
de telefones celulares que os mantenham desligados ou na função 
silencioso durante esta Cerimônia. 

02 INGRESSO EM PLENÁRIO DOS MEMBROS DA CORTE 

MC Anunciamos o ingresso dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros que 
integram o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará: 
1- Nelson Luiz Teixeira Chaves 
2- Maria de Lourdes Lima de Oliveira 
3- Cipriano Sabino de Oliveira Junior 
4- André Teixeira Dias 
5- Odilon Inácio Teixeira 
6- Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

 

03 INGRESSO EM PLENÁRIO DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS 

MC Anunciamos o ingresso neste recinto de Suas Excelências os senhores 
Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas do Estado do Pará.  
1. Julival Silva Rocha 
2. Milene Dias Cunha 
3. Daniel Mello 
4. Edvaldo Fernandes de Souza 
 

04 COMPOSIÇÃO DA MESA OFICIAL 

MC Para presidir esta Sessão convidamos o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro ..., Presidente do Tribunal de Contas do Estado que 
juntamente com os demais Conselheiros recebem o Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado ... 
Integram, também, a mesa oficial ....... 
1) 
2) Lê nominatas 
3)  



05 REGISTRO DAS AUTORIDADES PRESENTES 

MC Registramos e agradecemos, em nome do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará, as autoridades e personalidades que se identificaram ou foram 
identificadas pelo cerimonial. 

MESTRE DE CERIMÔNIA LÊ NOMINATAS 
 
 

06 ABERTURA DA SESSÃO SOLENE 

MC Para declarar aberta esta Sessão Solene, irá usar da palavra o 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro ... 

LC Agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a Sessão Solene do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, que dará posse aos Conselheiros ..., respectivamente, nos cargos 
de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor. 

07 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 

08 DISCURSO DO PRESIDENTE  

09 LEITURA DO COMPROMISSO DE POSSE – PRESIDENTE 

MC Ouviremos neste momento o compromisso de posse da Excelentíssima 
Senhor Conselheiro ... no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará. Solicitamos aos presentes que permaneçam sentados 
para que todos possam acompanhar este ato. 

 DE PÉ EM SUA BANCADA: PROMETO DESEMPENHAR COM 
INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES DO MEU CARGO, 
CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA 
REPÚBLICA E DO ESTADO.  

PTE Com as atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica e pelo 
Regimento Interno desta Corte de Contas, declaro investida no cargo de 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Excelentíssimo 
Senhor Conselheiro ..., para o qual foi eleita pelo Plenário em Sessão 
Ordinária de xx de xxxxx de xxxx. Assim, convido Sua Excelência para 
tomar este assento à Mesa e, doravante, conduzir a direção dos trabalhos 
desta Sessão Solene. 

10 LEITURA E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE 

11 LEITURA DO COMPROMISSO DE POSSE – VICE-PRESIDENTE 

12 LEITURA DO COMPROMISSO DE POSSE – CORREGEDOR 

 
13 

 
LEITURA E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE 

 
14 

 
PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR-GERAL DO MP DE CONTAS 

 
15 

 
PRONUNCIAMENTO DE POSSE DA NOVA PRESIDENTE DO TCE 

16 APRESENTAÇÃO MUSICAL 

17 PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR DO ESTADO 

18 EXECUÇÃO DO HINO DO PARÁ 

19 ENCERRAMENTO DA SESSÃO SOLENE 

20 ENCERRAMENTO DA CERIMÔNIA 
 

 
 

 

 



 

ANEXO 2 - ELABORAÇÃO DE CHECK LIST 

 

A organização de um evento implica a realização de diferentes e 

numerosas atividades. Dessa forma, recomenda-se que os organizadores 

elaborem um checklist completo, contendo todas as tarefas a serem executadas, 

com a descrição de cada passo, setor ou pessoa responsável e o prazo final 

para a execução. Esse instrumento permite um controle maior das ações a 

serem operacionalizadas. 

Cada evento requer a realização de um checklist próprio, que obedeça a 

exigências específicas. Para facilitar a divisão de tarefas, o checklist pode ser 

dividido em duas etapas: pré-evento, para as ações que devem ser realizadas 

antes do evento; e ao término do evento. 

 

 

 

 

 

Modelo: 

 

Check list 

Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais 

Ação: 

Data: Hora: 

Providência Unidade responsável Situação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

ROTEIRO PARA ACESSAR O SISTEMA E SOLICITAR ESPAÇO PARA 

EVENTO 

 

 

Figura 1: acessar Portal de Sistemas 

 

 

 

 

Figura 2: acessar solicitar eventos. 

 



 

 

 

 

Figura 3: acessar 1ª etapa, clicar em “evento Próprio” 

 

 

Figura 4: preencher o formulário e clicar em “prosseguir” 

 

 

 

 

 



 

Figura 5: preencher os dados sobre o evento e seguir o passo a passo conforme for se 

apresentando no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 – MODELOS DE NOMINATAS 

1 – TITULAR  

 

 

 

2 – REPRESENTAÇÃO 

 

 

 


