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TCE-BA
Livro mostra melhores práticas da Controladoria Municipal
O Manual de Práticas da Controladoria Municipal é o resultado das discussões e
informações geradas em seminários promovidos através da cooperação técnica
entre o Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), o Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM/BA), o Ministério Público do Estado (MPE), a Controladoria Geral
da União (CGU) e a União das Controladorias dos Municípios da Bahia (UCIB) no
âmbito do projeto TCE em Campo, realizado entre 2014 a 2019 em diversos
municípios baianos. Em forma de livro, o Manual, composto por uma coletânea de
orientações e dicas profissionais, abordadas de forma resumida, didática, objetiva
e concisa das principais rotinas das controladorias municipais, terá lançamento
oficial na sede do Instituto Anísio Teixeira (IAT), nesta quinta-feira (14.04), às 10h.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/livro-mostra-melhores-praticas-da-controladoriamunicipal
TCE-ES
Conselheiro Domingos Taufner entrega relatório de vacinação infantil ao Conselho
de Secretários de Saúde
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES),
Domingos Taufner, entregou o acórdão referente à fiscalização sobre vacinação
infantil realizada pela área técnica da Corte ao Conselho Nacional dos Secretários
de Saúde (CONASS), em Brasília, nesta segunda-feira (11). O Conass congrega
todos os gestores oficiais das Secretarias de Estado da Saúde (SES) dos estados
e Distrito Federal.
https://www.tcees.tc.br/conselheiro-domingos-taufner-entrega-relatorio-devacinacao-infantil-ao-conselho-de-secretarios-de-saude/

Vice-presidente do TCE-ES palestra em evento do TCE de Minas Gerais sobre
Educação
O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, foi um dos especialistas que debateu sobre estratégias
para transformar a educação no Brasil na manhã desta segunda-feira (11), no
evento Educação em Pauta: Estratégias de Transformação, realizado pela Corte
de Minas Gerais. Coelho é também presidente do Comitê Técnico de Educação
do Instituto Rui Barbosa (IRB).
https://www.tcees.tc.br/vice-presidente-do-tce-es-palestra-em-evento-do-tce-deminas-gerais-sobre-educacao/
TCE-MT
Presidente e corregedor-geral do TCE-MT discutem Novo Código de Ética
Em busca do aprimoramento constante do sistema de controle externo, o
presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José
Carlos Novelli, estabeleceu um Plano Estratégico para alcançar as metas
propostas para o biênio 2022/2023. Cem dias após assumir a gestão, as medidas
adotadas para o cumprimento destes objetivos já resultam em melhorias no setor
técnico, que, após reformulação, mostra-se mais célere, seguro e transparente.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-e-corregedor-geral-do-tce-mtdiscutem-novo-codigo-de-etica/54009
TCE-MG
TCEMG e TCU se reúnem para troca de experiências em fiscalização de recursos
da Educação
O Tribunal de Contas mineiro se reuniu, no formato virtual, com o Tribunal de
Contas da União, nesta segunda-feira (11/04). O encontro teve por objetivo
apresentar ao TCU as fiscalizações feitas pelo TCEMG acerca da legalidade do
repasse, contabilização e aplicação dos recursos do Fundeb pelos municípios
mineiros em 2021. Já num segundo momento, técnicos da Corte de Contas
mineira tiraram dúvidas sobre o Sinapse, sistema do TCU de auditoria de
Programas de Educação.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625577

TCE-PA
Helder Barbalho apresenta Contas de Governo 2021 ao TCE-PA
O governador Helder Barbalho fez a entrega simbólica das Contas de Governo
referentes ao exercício 2021 ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA)
na manhã desta segunda-feira, 11 de abril. Realizada pelo terceiro ano consecutivo,
a entrega já se tornou um rito da atual gestão do governo em complemento à
entrega oficial, protocolada junto à Corte de Contas no prazo regulamentar de 1°
de abril.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6413-helder-barbalho-apresentacontas-de-governo-2021-ao-tce-pa
TCM-PA
Contas de 2018 da Câmara de Novo Progresso não são aprovadas devido a
ausência de licitação
As contas de 2018 da Câmara Municipal de Novo Progresso, de responsabilidade
de Francisco Lazarin, foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará (TCMPA). O processo foi relatado pelo conselheiro José
Carlos Araújo, na 11ª Sessão Plenária Ordinária Virtual, realizada na quarta-feira
(06), sob a condução da conselheira Mara Lúcia, presidente da Corte de Contas.
O motivo da não aprovação das contas foi a ausência de processos licitatórios
para as despesas no montante de R$ 240.000,00 com as empresas Inove
Assessoria Contabil S/s Ltda – Me (R$144.000,00) e Yamaguti Sociedade
Individual de Advocacia (R$ 96.000,00).
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/contas-de-2018-da-camara-de-novo-progressonao-sao-aprovadas-devido-a-ausencia-de-licitacao/
TCE-PB
PRESIDENTE DO TCE-PB PARTICIPOU DE REUNIÃO DA ATRICON QUE
DEBATEU AÇÕES DE INTERESSE DO SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS
A Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) realizou, na manhã desta
segunda-feira (11), reunião para tratar, entre outros assuntos, das Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) n.º 302/2017 e n.º 02/2017, que abordam a
essencialidade dos Tribunais de Contas e objetivam evitar eventuais interferências
tendentes a fragilizar o regime jurídico, estrutura e funcionamento dos órgãos de
controle.
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-participou-de-reuniao-daatricon-que-debateu-acoes-de-interesse-do-sistema-tribunais-de-contas

TCE-PR
TCE-PR audita programa de recuperação ambiental e urbana executado em
Curitiba
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio de sua
Coordenadoria de Auditorias (CAUD), promoveu, a pedido do Município de Curitiba,
fiscalização independente a respeito da execução do Programa de Gestão de Risco
Climático (PGRC) do Bairro Novo do Caximba, no extremo sul da capital
paranaense.
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-audita-programa-de-recuperacaoambiental-e-urbana-executado-em-curitiba/9757/N
TCE-RS
Presidente do TCE-RS recebe balanço geral do Estado
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, recebeu esta manhã (12) o secretário-adjunto da Fazenda do Estado, Jorge
Tonetto. Na ocasião, Postal recebeu cópia do Balanço Geral de 2021, documento
que resume as contas do Estado do Rio Grande do Sul referente ao ano passado.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-balanco-geraldo-estado/
Presidente do TCE-RS recebe visita de Ministro do TCU
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, recebeu, no final da tarde desta segunda-feira (11), a visita do ministro do
Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-visita-deministro-do-tcu/
TCE-SC
Portaria do TCE/SC revoga medidas de contenção da pandemia no âmbito da Corte
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) disponibilizou, na edição do seu
Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (11/4), a Portaria N.TC-0138/2022, que
revoga as medidas adotadas anteriormente para a contenção da pandemia da
Covid-19.
https://www.tcesc.tc.br/portaria-do-tcesc-revoga-medidas-de-contencao-dapandemia-no-ambito-da-corte

