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TCE-AL
Presidente Otávio Lessa recebe Medalha Mérito do Ministério Público do Estado de
Alagoas
O Presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa,
recebeu, nesta quinta-feira (28), a Medalha Mérito do Ministério Público do Estado
de Alagoas, entregue pelo Colégio de Procuradores de Justiça. A homenagem
ocorreu durante cerimônia de posse do procurador-geral de Justiça de Alagoas,
Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, realizada no Centro Cultural e de
Exposições Ruth Cardoso.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDgwNg==&cat=MQ==&titulo=presidente-otavio-lessa-recebemedalha-merito-do-ministerio-publico-do-estado-de-alagoas
TCE-AP
Estado e municípios têm até 6 de maio para preenchimento de formulário sobre
governança e gestão
Gestores estaduais e municipais têm até o dia 6 de maio para preencherem o
formulário sobre governança e gestão fiscal. O documento faz parte do segundo
ciclo do levantamento de informações, realizado pelo Tribunal de Contas do
Amapá. Nos últimos dois meses, auditores e técnicos da Corte de Contas visitaram
os municípios do Estado explicando, presencialmente, aos gestores públicos, sobre
a importância do preenchimento das informações e as implicações caso o relatório
não seja enviado.
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/estado-e-municipios-tem-ate-6-de-maio-parapreenchimento-de-formulario-sobre-governanca-e-gestao
TCE-MA
Secretaria de fiscalização do TCE divulga relação de portais da transparência de
Câmaras Municipais que serão avaliados
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis)
emitiu mais uma Ordem de Serviço listando portais da transparência que serão
avaliados pelo órgão de controle externo.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2321-secretaria-de-fiscalizacao-do-tcedivulga-relacao-de-portais-da-transparencia-de-camaras-municipais-que-seraoavaliados

TCE-MT
TCE-MT reestrutura Escola Superior de Contas
Seguindo a diretriz do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT),
conselheiro José Carlos Novelli, de reestruturação da Escola Superior de Contas,
com foco na capacitação da administração pública, principalmente a municipal, ao
longo desta semana estão sendo revistas as competências da unidade
administrativa, que passará a contar também com um regimento interno próprio.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-reestrutura-escola-superior-decontas/54095
TCE-PB
TCE-PB VAI INICIAR AUDITORIA
DESERTIFICAÇÃO DO SEMIÁRIDO

EM

POLÍTICAS

DE

COMBATE

À

Iniciou nesta quinta-feira (28), dia em que se celebra a Caatinga, os trabalhos
conjuntos da Auditoria Operacional Coordenada em Políticas de Combate à
Desertificação do Semiárido e de Proteção ao Bioma Caatinga, coordenado pelo
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A fiscalização também será realizada
pelos Tribunais de Contas do Estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, de
Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe, com apoio do Núcleo de Supervisão de
Auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU). A auditoria faz parte do plano de
trabalho para 2022 da Rede Integrar, composta pelos Tribunais de Contas
brasileiros para avaliação de políticas públicas descentralizadas.
https://tce.pb.gov.br/noticias/t-ce-pb-e-mais-cinco-tribunais-do-ne-vai-iniciarauditoria-em-politicas-de-combate-a-desertificacao
TCE-PR
Após dez anos, Tribunal de Contas atualiza sua Política de Gestão de Pessoas
Por meio da Resolução nº 94/22, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná
atualizou sua Política de Gestão de Pessoas. Elaborado pela Diretoria de Gestão
de Pessoas (DGP) e aprovado pelo Tribunal Pleno, o documento substitui o texto
que regia o assunto na Casa havia dez anos e está alinhado aos princípios e
diretrizes mais modernos vigentes e aos avanços da tecnologia da informação e da
comunicação.
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/apos-dez-anos-tribunal-de-contas-atualiza-suapolitica-de-gestao-de-pessoas/9793/N

TCE-RO
TCE-RO formaliza interesse em aderir ao Pacto Nacional pela Primeira Infância,
ação coordenada pelo CNJ
Nesta quinta-feira (28/4), o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO)
formalizou seu interesse na adesão ao Pacto Nacional pela Primeira Infância,
liderado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e financiado com recursos do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e Segurança
Pública. A iniciativa visa à implementação da Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016,
mais conhecida como Marco Legal da Primeira Infância.
https://tcero.tc.br/2022/04/28/tce-ro-formaliza-interesse-em-aderir-ao-pactonacional-pela-primeira-infancia-acao-coordenada-pelo-cnj
TCE-SP
Fiscalização do Tribunal em 348 municípios encontra problemas na rede pública de
ensino
Após detectar situações preocupantes em escolas municipais e estaduais em
novembro de 2021, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
realizou, na quinta-feira (28/4), Dia da Educação, uma nova fiscalização surpresa
nas unidades escolares para vistoriar se foram feitas adequações e correções das
falhas apontadas na inspeção anterior.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-tribunal-348-municipios-encontraproblemas-rede-publica-ensino
TCM-SP
Portaria cria Núcleo de Boas Práticas ligado à presidência do TCMSP
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, conselheiro João
Antonio da Silva Filho, assinou a Portaria SG/GAB 3/2022, que foi publicada no
Diário Oficial da Cidade desta quinta-feira (28/04), dispondo sobre a criação do
Núcleo de Boas Práticas e de Integração ao Sistema de Controle Externo (NBP),
vinculado diretamente à Presidência da instituição. Em outra portaria o presidente
também designou Lívio Mario Fornazieri como coordenador do NBP, dentre os
servidores efetivos do quadro técnico. Entre os motivos que levaram à criação do
núcleo está o aumento da demanda de relacionamento do Tribunal com entidades
integrantes do Sistema de Tribunais de Contas, como os demais órgãos de controle
brasileiros, a Associação de Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e
o Instituto Rui Barbosa (IRB).
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43753

Comissão de Direitos Humanos da Câmara aponta que São Paulo vive crise
humanitária pela fome
Um documento produzido pela Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos
Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo revela que a capital
paulista vive uma crise humanitária sem precedentes, caracterizando verdadeira
calamidade pública. Atualmente, a população sem-teto na cidade de São Paulo é
estimada em cerca de 40 mil pessoas, conforme levantamento do Movimento
Estadual da População em Situação de Rua.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43745

