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TCE-AM
Conselheiros do TCE-AM são agraciados com medalhas durante comemoração de
185 anos da PM-AM
Em comemoração aos 185 anos de fundação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cinco membros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foram
agraciados com medalhas em reconhecimento pelos serviços prestados à
sociedade amazonense e à PM-AM.
O conselheiro-presidente do TCE, Érico Desterro; a vice-presidente do Tribunal,
conselheira Yara Lins dos Santos; o coordenador da Escola de Contas Públicas do
TCE, conselheiro Mario de Mello; o auditor Alípio Reis Firmo Filho foram
agraciados, além do procurador-geral de Contas do Ministério Público de Contas
(MPC-AM), João Barroso.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53312
TCM-BA
DIRETORIA DO TCM PUBLICA NOVA EDIÇÃO DO “BOLETIM CONTÁBIL”
A Diretoria de Assistência aos Municípios do TCM/Ba publicou, nesta quarta-feira
(20/04), a quarta edição do “Boletim Contábil DAM”. O informativo deste mês de
abril faz um alerta aos profissionais de contabilidade de todos os municípios
baianos sobre o programa de Educação Continuada (PEPC), que tornou obrigatória
a participação destes profissionais em atividades de capacitação e
aperfeiçoamento, desde a publicação da Norma Brasileira de Contabilidade PG 12,
em 2014.
https://www.tcm.ba.gov.br/diretoria-do-tcm-publica-nova-edicao-do-boletimcontabil/
TC-DF
TCDF lança perfil oficial no Instagram
Escolhemos o dia do aniversário de 62 anos de Brasília para marcar nossa chegada
ao Instagram.Nossa proposta é nos aproximarmos mais dos cidadãos, abrindo um
novo canal de interação. Vamos trazer postagens sobre o funcionamento do
Tribunal, a história da Corte de Contas, dicas e orientações para o exercício do
controle social, além de divulgar as fiscalizações.
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-lanca-perfil-oficial-no-instagram/

TCE-ES
TCE-ES determina suspensão de pregão da Prefeitura de Vitória para aquisição de
livros
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)
determinou a suspensão do Pregão Eletrônico para Registro de Preços realizado
pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Vitória (Seges) para a
aquisição de livros para as escolas de Ensino Fundamental da rede de ensino do
município. A medida considerou supostas irregularidades no Edital de Pregão, que
representariam a possibilidade de restrição à competitividade e de que não fosse
selecionada a proposta mais vantajosa. A aquisição de livros seria da coleção
“Projeto de Vida e Atitudes Empreendedoras”, contemplando livros do professor e
do aluno, com orçamento estimado de R$ 3.589.779,09. L
TCE-PB
TCE JULGA IRREGULAR REAJUSTE SALARIAL DE PREFEITO EM PLENA
PANDEMIA E DETERMINA DEVOLUÇÃO DE VALORES
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado determinou, por meio de medida cautelar,
a suspensão do reajuste dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito, feitos pelo
próprio prefeito de Zabelê, Sebastião Dalyson de Lima Neves, por meio de Decreto,
em julho de 2021, período de vigência da Lei Complementar nº 173, que suspendeu
todo e qualquer aumento ou reajuste de salários durante a pandemia do Covid 19
(proc. 14194/21).
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-julga-irregular-reajuste-salarial-de-prefeito-emplena-pandemia-e-determina-devolucao-de-valores

