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TCU
Universidades federais não utilizam devidamente o sistema de registro de
convênios
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento nas universidades
federais para fiscalizar a transferência de recursos pelas Instituições Federais de
Ensino Superior (Ifes) para outras instituições controladas, por meio do Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), atualmente integrante da
plataforma+Brasil.org.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/universidades-federais-nao-utilizamdevidamente-o-sistema-de-registro-de-convenios.htm
Auditoria do TCU no aeroporto de Salvador determina devolução de R$ 3 milhões
O Tribunal de Contas da União (TCU) apreciou, sob a relatoria do ministro Walton
Alencar Rodrigues, relatório de auditoria realizada na Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) com o objetivo de fiscalizar as obras de
adequação do Aeroporto Internacional de Salvador (BA). Devido às irregularidades
verificadas, o TCU converteu a fiscalização em tomada de contas especial (TCE)
para condenar ao ressarcimento (débito) o fiscal operacional, a gestora do contrato
e duas empresas ao pagamento solidário de R$ 2.970.222,42 em valores históricos,
cuja data base é de maio de 2012.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-no-aeroporto-desalvador-determina-devolucao-de-r-3-milhoes.htm
TCE-AL
Novo Sistema Integrado de Auditoria Pública do TCE AL é destaque da nova edição
do Jornal Atricon
A nova edição do informativo dos Tribunais de Contas do Brasil está no ar e traz as
principais novidades em relação ao trabalho das Cortes de Contas. Um dos
destaques é a atualização do Sistema Integrado de Auditoria Pública (SIAP),
desenvolvido pela equipe do Tribunal de Contas de Alagoas, que foi apresentado
aos prefeitos, contadores e controladores em uma reunião técnica realizada na
Associação dos Municípios Alagoanos.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDc5Mw==&titulo=Novo_Sistema_Integrado_de_Auditoria_P%C3
%BAblica_do_TCE_AL_%C3%A9_destaque_da_nova_edi%C3%A7%C3%A3o_d
o_Jornal_Atricon&cat=MQ==

TCE-BA
Comitê Técnico traça diretrizes para avanço da educação no país
Os Tribunais de Contas já começaram a fazer o dever de casa para garantir, em
2022, que todos os estados do país não apenas intensifiquem a fiscalização dos
recursos destinados à educação pública, mas também fortaleçam a educação
corporativa em suas instituições. A fim de contribuir para o avanço dessas metas,
integrantes do Comitê Técnico da Educação, do Instituto Rui Barbosa, se reuniram
nesta terça-feira (29.03), no TCE/BA, para definir diretrizes, debater e deliberar
sobre assuntos correlatos ao tema. O encontro ocorreu na sala de treinamento da
Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL).
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comite-tecnico-traca-diretrizes-para-avanco-daeducacao-no-pais
TCM-BA
DAM divulga novo boletim do “Pílulas de Conhecimento”
A Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM) do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia, divulgou nesta quarta-feira (30/03) mais uma edição do
boletim do “Pílulas Temáticas de Conhecimento”, em que analisa aspectos da nova
Lei de Licitações e Contratos Administrativos – a Lei 14.133/2021.
https://www.tcm.ba.gov.br/dam-divulga-novo-boletim-do-pilulas-de-conhecimento/
Ouvidoria do TCM faz debate sobre contratação de advogados por prefeituras
A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Bahia, Daniela Borges,
participou na tarde desta terça-feira (29/03), de um debate promovido pelo
Ouvidoria-Geral do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia sobre os critérios
que devem ser observados na contratação de escritórios de advocacia por
prefeituras, com base nas duas leis hoje em vigor de licitações e contratos
administrativos – a Lei nº 8.666/1993 e a Lei 14.133/2021. O objetivo do debate foi
contribuir para, na medida do possível, instruir e uniformizar o entendimento dos
conselheiros do TCM sobre o tema, que é causa de inúmeros processos
administrativos que tramitam na Corte.
https://www.tcm.ba.gov.br/ouvidoria-do-tcm-faz-debate-sobre-contratacao-deadvogados-por-prefeituras/

TCE-ES
Presidente do Comitê de Educação do IRB, conselheiro Rodrigo Coelho apresenta
projetos ao TCE-BA
Integrantes do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB), entre
eles, o conselheiro vice-presidente do TCE-ES e presidente do Comitê de
Educação do IRB, Rodrigo Coelho do Carmo se reuniram nesta terça-feira (29), no
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), para definir diretrizes, debater e
deliberar sobre questões referentes ao tema e suas políticas públicas.
https://www.tcees.tc.br/presidente-do-comite-de-educacao-do-irb-conselheirorodrigo-coelho-apresenta-projetos-sobre-o-tema-ao-tce-ba/
TCE-GO
Jornal Atricon tem mais uma edição com destaque para o Plantão do TCE-GO
A suspenção de dois dispositivos do novo sistema de credenciamento de vistoria
veicular do Detran foi um dos destaques da nova edição do Jornal Atricon, telejornal
produzido pela TV Cidadã, do TCE-AL, para divulgar as atividades dos tribunais de
contas brasileiros.
https://portal.tce.go.gov.br/-/jornal-atricon-tem-mais-uma-edicao-com-destaquepara-o-plantao-do-tce-go
TCM-GO
TCMGO apoia a realização do Curso Técnico Erradicação de Lixões e
Recuperação de Área Degradada
Evento da ABLP Regional CO-TO acontecerá no Auditório do tribunal, no próximo
dia 6.4. As inscrições, que se encerram hoje (30), são gratuitas e devem ser feitas,
pelo site da ABLP: www.ablp.org.br
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/03/tcmgo-apoia-a-realizacao-do-curso-tecnicoerradicacao-de-lixoes-e-recuperacao-de-area-degradada/
TCMGO participa do Encontro Nacional de Legislativos Municipais em Goiânia
A União dos Vereadores do Brasil (UVB) em parceria com a União dos Vereadores
do Estado de Goiás (UVB-GO), promove o Encontro Nacional de Legislativos
Municipais com o objetivo principal de reunir os vereadores e vereadoras do país,
pelo fortalecimento do legislativo municipal, defesa do municipalismo e debater o
cenário político nacional.
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/03/tcmgo-participa-do-encontro-nacional-delegislativos-municipais-em-goiania/

TCE-MT
Conselheiro implementa WhatsApp Business como canal oficial de comunicação
com gabinete
A fim de tornar a comunicação com o público externo mais eficaz e segura, o
conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Guilherme Antonio
Maluf implementou o uso do aplicativo WhatsApp Business como canal oficial de
comunicação em seu gabinete.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-implementa-whatsapp-businesscomo-canal-oficial-de-comunicacao-com-gabinete/53944
Inscrições para seminário sobre responsabilidade dos gestores públicos terminam
nesta quarta-feira (30)
O prazo para inscrições no seminário “Responsabilidade objetiva e subjetiva dos
gestores e colaboradores públicos” termina nesta quarta-feira (30). O evento, que
será realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) a partir das 8h
desta quinta-feira (31), contará com a presença do ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU) Benjamin Zymler.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/inscricoes-para-seminario-sobreresponsabilidade-dos-gestores-publicos-terminam-nesta-quarta-feira-30/53942
Primeiras-damas sem vínculo jurídico com município não têm direito a diárias,
aponta TCE-MT
Em resposta à consulta formulada pela Prefeitura de Tangará da Serra, o Pleno do
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou a impossibilidade de
concessão de diárias a primeiras-damas, sem vínculo jurídico com a administração
pública, para acompanhar o cônjuge em viagens em que estiver representando o
município.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/primeiras-damas-sem-vinculo-juridico-communicipio-nao-tem-direito-a-diarias-aponta-tce-mt/53935

TCE-MG
Evento 'Educação em pauta: estratégias de transformação' recebe inscrições
Para ampliar a discussão sobre a política educacional brasileira, o Tribunal de
Contas mineiro (TCEMG) realizará, no dia 11 de abril, às 10h, o “Educação em
pauta: estratégias de transformação”. Em três palestras, que serão proferidas no
auditório Vivaldi Moreira e transmitidas pela TV TCE (Youtube), em Belo Horizonte,
o evento pretende debater as estratégias de sucesso aplicadas à melhoria do
ensino, e as boas práticas dos órgãos de controle. Inscreva-se aqui (presencial e
virtual).
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625547
Tribunal participa da posse no novo prefeito de Belo Horizonte
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG),
conselheiro Mauri Torres, participou nesta terça-feira, 29/03/2022, da solenidade
de posse novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Fuad assume o cargo
devido a saída do prefeito eleito, Alexandre Kalil, que deixa a gestão da capital
mineira para concorrer ao governo do Estado.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625545
Tribunal de Contas recomenda melhorias no atendimento às vítimas de violência
doméstica de Sabará
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)
aprovou, na sessão do dia 29/03/2022, o Relatório da Auditoria de Operacional
(processo nº 1.095.464), realizada no município de Sabará. A auditoria avaliou a
atuação dos centros de referência no atendimento à mulher vítima de violência
doméstica, o planejamento das políticas e a estrutura organizacional disponível
para atender este público. Os demais membros da Câmara aprovaram, na íntegra,
o voto do relator do processo, conselheiro Durval Ângelo.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625547

TCE-PE
Sistema TCs se manifesta pela revisão do posicionamento do INEP
Entidades que representam o Sistema Tribunais de Contas divulgaram uma nota
conjunta suscitando ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) a revisão na forma de divulgação dos microdados
educacionais dos Censos Escolar e da Educação Superior e do Enem. A medida
foi provocada por uma mudança na publicação das pesquisas pelo INEP que
suprimiu informações essenciais para o monitoramento e avaliação das políticas
públicas na área de educação.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3822022/marco/6455-integrantes-do-sistema-tribunais-de-contas-se-manifestam-pelarevisao-do-posicionamento-do-inep
TCE-RS
Presidente do TCE-RS recebe visita do prefeito de Porto Alegre
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, recebeu esta tarde (29) a visita do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.
No encontro, o prefeito fez um relato das principais ações implementadas na
Capital, com ênfase para a retomada de atividades a partir da redução dos casos
de Covid-19.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-visita-doprefeito-de-porto-alegre/
TCE-RS suspende Concorrência Pública para serviços de pavimentação em
Viamão
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) emitiu tutela de urgência, determinando
a imediata suspensão da Concorrência Pública nº 08/2022, do Executivo Municipal
de Viamão, cujo objeto é a execução de serviços de pavimentação e recapeamento
em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em estrada da cidade, com
preço estimado em R$ 3.827.853,87.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-concorrencia-publica-paraservicos-de-pavimentacao-em-viamao/

TCE-RO
Ouvidoria do TCE-RO participa do planejamento de ações para 2022 do Comitê de
Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do IRB
Integrantes do Comitê de Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do Instituto
Rui Barbosa (IRB) realizaram, na última quinta-feira-feira (24/3), reunião virtual para
debater temas relevantes visando ao fortalecimento das atribuições do
Comitê. Coordenada pelo atual presidente do comitê, o conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) Gilberto Jales, a reunião
contou com a participação da Ouvidoria do TCE de Rondônia, por meio de sua
Chefe de Gabinete, a servidora Ana Lúcia Silva.
https://tcero.tc.br/2022/03/29/ouvidoria-do-tce-ro-participa-do-planejamento-deacoes-para-2022-do-comite-de-ouvidorias-corregedorias-e-controle-social-do-irb/
TCE-SC
TCE/SC suspende editais de licitação para obras de alargamento das praias de
Jurerê e Ingleses, em Florianópolis
Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) determinou, na última sexta-feira
(25/3), em medida cautelar do conselheiro César Filomeno Fontes, que fossem
sustados os editais de concorrência pública que tratam dos serviços de ampliação
da faixa de areia das praias de Jurerê e Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis.
Lançados pela prefeitura da Capital, os editais previam a abertura das propostas
para esta terça-feira (29/3) e para a próxima sexta-feira (1º/4). A prefeitura tem 30
dias, a partir do recebimento da deliberação, para apresentar justificativas, adotar
as medidas corretivas ou anular os editais de concorrência.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-suspende-editais-de-licitacao-para-obras-dealargamento-das-praias-de-jurere-e-ingleses-em
TCE-SP
Tribunal suspende licitação de serviços públicos de loterias
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) suspendeu, na terça-feira
(29/3), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o procedimento licitatório
para concessão da prestação de serviços públicos lotéricos, o leilão da Loteria
Social. Ao analisar representações formuladas contra o edital de concorrência
internacional nº 01/2022, da Secretaria de Orçamento e Gestão de SP, a Relatora
Cristiana de Castro Moraes reconheceu a existência de potenciais riscos à
competitividade.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-suspende-licitacao-servicos-publicosloterias

Presidente do TCESP participa do 64º Congresso Estadual de Municípios
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Dimas
Ramalho, participou da mesa de abertura do 64º Congresso Estadual de
Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), em Campos
do Jordão, na segunda-feira (28/3).
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tcesp-participa-64o-congressoestadual-municipios
Sorocaba sediará terceira reunião do Ciclo de Debates do TCESP no dia 4
Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas, Secretários Municipais, gestores e
servidores públicos de 85 municípios jurisdicionados do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP), das regiões administrativas de Sorocaba, Itapeva
e da Região Metropolitana de SP, participam na segunda-feira (4/4), às 10h00, da
terceira reunião da 26ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e
Dirigentes Municipais.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-sorocaba-sediara-terceira-reuniao-ciclo-debatestcesp-dia-4
TCE-SE
Técnicos do TCE passam por treinamento para uso de drone nas fiscalizações
A Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos) do Tribunal de Contas
do Estado (TCE/SE), promoveu nos dias 28, 29 e 30 deste mês o Curso de
Mapeamento e Processamento de Imagens com Drones. Destinada a servidores
da Casa, a capacitação tem foco na realização de inspeções e fiscalizações de
engenharia. O curso foi dividido nas modalidades teórica e prática, ambas
apresentadas pelo instrutor de aeronaves não tripuladas Gabriel Casanova. Os
primeiros dois dias foram dedicados à teoria e os servidores do TCE receberam
explicações a respeito de legislação, funcionalidades, noções de
georreferenciamento e fotometria.
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1917#
Escolas de Contas de Sergipe e Alagoas avançam na organização do TCE
Itinerante interestadual
O diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro aposentado Carlos Alberto
Sobral de Souza, esteve nesta terça-feira, 29, na Escola de Contas Públicas de
Alagoas, em Maceió, para alinhar detalhes da realização do projeto TCE Itinerante
interestadual, que voltará a ocorrer nos próximos dias 30 e 31 de maio.
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1914

Conselheira do TCE/SE participa da primeira reunião do Comitê Técnico da
Educação do IRB
O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) promoveu sua
primeira reunião do biênio 2022/2023 nesta terça-feira, 29, na sede do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), em Salvador, tendo entre os membros
presentes a conselheira Susana Azevedo, do TCE de Sergipe (TCE/SE).
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1913
TCE-TO
Últimos dias para concluir os cursos contínuos oferecidos pelo Instituto de Contas
Se encerra, nesta quinta-feira, 31, o prazo para membros, servidores e estagiários
do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) finalizar os cursos contínuos
oferecidos pelo Instituto de Contas 5 de Outubro e responder o questionário de
forma obrigatória. Veja abaixo os cursos que ainda estão em andamentos.
https://www.tceto.tc.br/servidor-ultimos-dias-para-concluir-os-cursos-continuosoferecidos-pelo-instituto-de-contas/

