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TCE-AP
Membros da Atricon acompanham tramitação de PEC’s no Senado Federal
As Propostas de Emenda à Constituição nº 02/2017 e 63/2013 foram os assuntos
da visita dos representantes da Atricon ao senador Lucas Barreto (AP), na terçafeira (19/04).
A PEC 02/2017 trata sobre a essencialidade dos Tribunais de Contas e objetiva
evitar eventuais interferências tendentes a fragilizar o regime jurídico, estrutura e
funcionamento dos órgãos de controle. A proposta já foi aprovada em primeiro turno
e está pronta para deliberação do Plenário da Casa Legislativa.
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/membros-da-atricon-acompanham-tramitacaode-pec-s-no-senado-federal
TCE-AM
Em reconhecimento por ações sustentáveis, TCE-AM recebe Selo Verde A3P
De forma inédita e em reconhecimento aos trabalhos realizados no campo
ambiental e de sustentabilidade durante o ano de 2021, o Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) recebeu, o Selo Verde de Monitoramento da Agenda A3P,
programa do Ministério do Meio Ambiente que estimula instituições públicas do país
a implementarem práticas de sustentabilidade. O anúncio da premiação foi feito
durante a 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, na manhã desta segunda-feira
(25), pelo conselheiro-presidente Érico Desterro.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53339
Ouvidor do TCE-AM integra equipe que analisará dificuldades na prestação dos
serviços de transporte público
Representando o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o conselheiroouvidor Josué Cláudio integra grupo de trabalho (GT) que irá realizar um
diagnóstico a respeito das principais dificuldades enfrentadas na prestação dos
serviços de transporte público urbano por ônibus. Criado pela Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o GT integra ainda oito
conselheiros de diferentes tribunais de contas brasileiros.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53333

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. O Pregão é do tipo menor
preço global, com lote único, subdividido em 18 itens.
https://www.tcees.tc.br/tce-es-determina-suspensao-de-pregao-da-prefeitura-devitoria-para-aquisicao-de-livros/
TCE-MT
Conselheiro do TCE-MT notifica prefeito de Cuiabá para prestar esclarecimentos
sobre requerimento do Sindimed
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. O Pregão é do tipo menor
preço global, com lote único, subdividido em 18 itens.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-do-tce-mt-notifica-prefeito-decuiaba-para-prestar-esclarecimentos-sobre-requerimento-do-sindimed/54056

TCE-PI
TCE emite parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do Governo
do Piauí de 2018
Ocorreu na manhã desta segunda-feira (25) a primeira Sessão Plenária
Extraordinária deste ano, tendo em pauta o processo TC nº 007800/2018, acerca
da prestação de contas do Poder Executivo em seu exercício financeiro de 2018,
de relatoria da conselheira Waltânia Alvarenga. Por unanimidade dos membros da
Corte, será emitido parecer prévio recomendando que as contas do Governo do
Estado referentes a 2018 sejam julgadas regulares com ressalvas.
https://www.tce.pi.gov.br/tce-emite-parecer-previo-pela-aprovacao-com-ressalvasdas-contas-do-governo-do-piaui-de-2018/
TCE-RS
Levantamento do TCE-RS analisa a transparência das relações dos municípios
gaúchos com as Organizações da Sociedade Civil
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) elaborou diagnóstico após orientações
e verificações da transparência nas relações dos municípios gaúchos com as
Organizações da Sociedade Civil (OSC) com base no Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (MROSC - Lei Federal nº 13.019/14).
Preliminarmente aos trabalhos, o TCE-RS identificou que somente nas
competências de janeiro a abril de 2021, os municípios gaúchos empenharam 3,1
bilhões de reais para as OSCs, o que demonstraria a importância de dar maior
publicidade e transparência nessas relações com estas organizações. Na mesma
linha, outro estudo elaborado anteriormente pela Corte sobre a Lei Federal nº
13.019/2014 indicava, no ano de 2014, o repasse de 4,2 bilhões de reais a essas
entidades.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/levantamento-do-tce-rs-analisa-atransparencia-das-relacoes-dos-municipios-gauchos-com-as-organizacoes-dasociedade-civil/

TCE-RO
Em acórdão proferido, TCE-RO define que vaga aberta para conselheiro é de livre
nomeação do Governador
Em sessão extraordinária virtual, realizada nessa quarta-feira (20/4), o Tribunal de
Contas (TCE), ao considerar a ordem de antiguidade e indicação de membros da
Corte, declarou que a escolha do sucessor da vaga aberta com a aposentadoria do
Conselheiro Benedito Antônio Alves é de competência do Chefe do Poder
Executivo estadual, observando-se os requisitos previstos na Constituição do
Estado de Rondônia (artigo 48, parágrafos 1º, 7º e 8º).
https://tcero.tc.br/2022/04/22/em-acordao-proferido-tce-ro-define-que-vaga-abertapara-conselheiro-e-de-livre-nomeacao-do-governador/
TCE-SC
Portaria regulamenta o Laboratório de Inovação do Controle Externo do TCE/SC
Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Santa Catarina
(TCE/SC), desta terça-feira (19/4), a Portaria 135/2022, que regulamenta o
Laboratório de Inovação do Controle Externo (Lince) do TCE/SC. “Inovar nunca é
fácil, é sair da zona de conforto. Para um órgão de controle, o processo é ainda
mais difícil. O laboratório de inovação do TCE/SC foi criado para suavizar esse
caminho. A ideia é de realmente experimentar e de estimular a colaboração, a
comunicação e a voz ativa”, enfatizou a auditora fiscal de controle externo Tatiana
Custódio, coordenadora do ambiente criado pela Resolução 172/2021.
https://www.tcesc.tc.br/portaria-regulamenta-o-laboratorio-de-inovacao-docontrole-externo-do-tces
TCE-SP
Campanha do TCE arrecada quase 23 mil produtos de higiene para mulheres em
situação de vulnerabilidade
Em um esforço coletivo, servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP) se uniram e doaram quase 23 mil produtos de higiene pessoal para
mulheres em situação de rua e vulnerabilidade socioeconômica.
A campanha, coordenada pela Presidência da Corte paulista, arrecadou 22.928
itens. Ao todo, foram doados 14.155 absorventes, 2.272 lenços umedecidos, 898
sabonetes, 880 xampus e condicionadores, 597 cremes dentais, 265 desodorantes
e 82 escovas dentais, entre outros produtos.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-campanha-tce-arrecada-quase-23-mil-produtoshigiene-para-mulheres-situacao-vulnerabilidad

