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TCU
Diálogo público agrega informações a auditoria sobre Lei de Cotas
Depois de dez anos de vigência, chegou o momento da revisão da Lei de Cotas
(Lei 12.711/2012). Por isso, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, no
dia 28 de abril, o diálogo público “Acesso e democratização da educação
superior: 10 anos da Lei de Cotas”. O objetivo do evento foi levantar
informações sobre a aplicação da lei, seus resultados e possíveis melhorias,
quais caminhos seguir a partir de 2022. Todo o material auxiliará o Tribunal
em uma auditoria que se encontra em andamento.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/dialogo-publico-agregainformacoes-a-auditoria-sobre-lei-de-cotas.htm
TCE-AC
CGU FAZ TRATATIVAS COM O TCE/AC SOBRE PROJETO DE OUVIDORIA
POPULAR 2022
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald
Polanco Ribeiro recebeu na manhã desta segunda-feira, 02, a visita do
Coordenador do NAOP/CGU-AC, Luís Sergio Lopes. Na pauta a possibilidade
de firmar uma nova parceria entre TCE/AC e CGU/AC para a concepção de uma
nova versão do Projeto de Ouvidoria Popular que já teve a primeira execução
concluída em 2021.
https://tceac.tc.br/2022/05/02/cgu-faz-tratativas-com-o-tce-ac-sobreprojeto-de-ouvidoria-popular-2022/

TCE-BA
Servidores do TCE/BA se alinham na busca pela gestão eficaz e tempestiva
Coordenadores de Gabinetes dos Conselheiros, superintendente técnico,
secretário-geral, diretores, coordenadores de áreas, gerentes e assessores do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) participaram, na manhã desta
segunda-feira (2.05), da 1ª Reunião do Comitê de Gestão Operacional do
TCE/BA do ano de 2022, promovida pela Diretoria de Gestão Estratégica (DGE)
por meio da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL).
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-do-tce-ba-se-alinham-nabusca-pela-gestao-eficaz-e-tempestiva
TCM-BA
ATRICON CONVOCA TCS A INDICAR SERVIDORES QUE INTEGRARÃO O MMDTC
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon
encaminhou ofício às presidências dos Tribunais de Contas solicitando a
indicação de servidores que irão integrar o projeto “Marco de Medição de
Desempenho” – MMD-TC. O projeto é direcionado ao aperfeiçoamento dos
TCs e à melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.
O documento ressalta a necessidade de que cada Tribunal de Contas adote as
medidas necessárias à constituição de Comissões de Avaliação e de Controle
de Qualidade, conforme as orientações sobre os perfis obrigatórios contidas
no regulamento do MMD-TC.
https://www.tcm.ba.gov.br/atricon-convoca-tcs-a-indicar-servidores-queintegrarao-o-mmd-tc/

TCE-CE
V Semana de Avaliação em Escolas de Governo acontecerá dia 1º de junho,
em Brasília
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro
Valdomiro Távora, assinou Ofícios Circulares nºs 08 e 09/2022, publicados no
Diário Oficial Eletrônico (DOE-TCE/CE), convidando os diretores de Escolas de
Contas e os Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, assim como os
servidores desses órgãos, a participarem da V Semana de Avaliação em
Escolas de Governo (SAEG).
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4910-v-semana-deavaliacao-em-escolas-de-governo-acontecera-dia-1-de-junho-em-brasilia
TCE-GO
Gaepe-GO vai atuar além da pandemia pela educação em Goiás
O Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação em
Goiás (Gaepe-GO) vai extrapolar sua atuação para os desafios estruturantes
da educação no Estado. Essa foi uma das deliberações da reunião realizada na
última quinta-feira (28/mai), que também tratou de outros encaminhamentos
do Gaepe-GO.A abrangência até aqui era restrita às consequências geradas no
ensino público com o advento da Covid-19, mas os componentes do GaepeGO querem aproveitar o envolvimento das instituições para tratar de outros
temas estruturantes, como a valorização do magistério, conectividade,
monitoramento dos planos municipais de educação e do plano estadual,
alfabetização na idade certa e déficit de vagas no ensino infantil.
https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-vai-atuar-alem-da-pandemia-pelaeducacao-em-goias

TCE-MA
Escola Superior de Controle Externo do TCE lança serviço de acesso à
Plataforma FÓRUM de Conhecimento Jurídico
A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (Escex) está disponibilizando aos membros, servidores e estagiários
do TCE acesso à Plataforma FÓRUM de Conhecimento Jurídico. Entre os
objetivos da medida, estão contribuir para a disseminação de conhecimentos
nesse campo essencial à atividade da instituição de forma a gerar impactos
positivos na qualidade dos trabalhos realizados e elevar o padrão dos
resultados.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2325-escola-superior-decontrole-externo-do-tce-lanca-servico-de-acesso-a-plataforma-forum-deconhecimento-juridic
TCE-MT
TCE-MT institui novo Código de Ética dos Servidores
O novo Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso
(TCE-MT) foi instituído nesta terça-feira (3). Aprovado por unanimidade pelo
Pleno, durante a sessão ordinária, o documento fornece parâmetros para que
a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações e do processo
decisório adotados na Corte de Contas para o cumprimento de seus objetivos
institucionais.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-institui-novo-codigo-de-eticados-servidores/54115

TCE-MG
Prefeitos devem responder questionário sobre implantação do SIAFIC
O Tribunal de Contas de Minas Gerais iniciou uma ação de fiscalização, do tipo
“Levantamento”, em todos os municípios, referente à implantação do Sistema
Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e
Controle – SIAFIC. A ação cumpre as deliberações do Plano Anual de
Fiscalização aprovado para o exercício de 2022.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625606
TCM-PA
TCMPA lança filtro de Instagram em homenagem às mães
A campanha deste ano do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA)
em homenagem às mães traz o mote relacionado à conexão, tanto no âmbito
de sentimentos entre mães e filhos, como naquele relacionado à tecnologia.
Para isso, a Corte de Contas está com ações voltadas principalmente ao
mundo virtual. Entre elas, lançou de forma inédita e inovadora o primeiro
filtro publicado pelo perfil institucional do Tribunal no Instagram com o tema
da campanha “A mãe tá on”.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-lanca-filtro-de-instagram-emhomenagem-as-maes/

TCE-PB
2ª CÂMARA DO TCE JULGA PROCEDENTE DENÚNCIA CONTRA SERVIDOR DA
CAGEPA POR ACUMULAR CARGO DE VEREADOR
Em sessão ordinária híbrida nesta terça-feira (03), a 2ª Câmara do Tribunal de
Contas da Paraíba, julgou procedente denúncia contra o ex-presidente da
Câmara Municipal de Nova Olinda, Valter Gonzaga de Sousa, a quem foi
imputado um débito de R$ 241,2 mil, recebidos entre os anos de 2015 e 2021.
Ele acumulou irregularmente os cargos de vereador, presidente daquela Casa
Legislativa e o de servidor da Cagepa – Companhia de Águas e Esgotos da
Paraíba.
https://tce.pb.gov.br/noticias/2a-camara-do-tce-julga-procedente-denunciacontra-servidor-da-cagepa-por-acumular-cargo-de-vereador
TCE-PI
Levantamento aponta deficiências em Portais da Transparência dos
municípios
Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI),
por meio da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), em
dezembro de 2021, identificou que, em relação às Câmaras e Prefeituras
Municipais, apenas 46,38% das informações de interesse público e das
ferramentas de acesso estão disponíveis, com destaque para o elevado
número de unidades gestoras que não mantém portal da transparência ou
que os mantém indisponíveis (68 Câmaras e 02 Prefeituras).
https://www.tce.pi.gov.br/levantamento-aponta-deficiencias-em-portais-datransparencia-dos-municipios/

Mais de 70% das Prefeituras não possuem pregão eletrônico regulamentado
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Diretoria de
Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), divulgou levantamento
acerca da utilização do pregão eletrônico no âmbito municipal, por parte das
unidades gestoras correspondentes às 224 Prefeituras e Câmaras Municipais.
https://www.tce.pi.gov.br/mais-de-70-das-prefeituras-nao-possuem-pregaoeletronico-regulamentado/
TCE-RJ
SGPres promove mais uma edição do projeto 'TCE-RJ Cidadania nas Escolas'
Com o objetivo de aproximar-se cada vez mais da sociedade civil e elevar o
nível de transparência de suas ações, a Secretaria-Geral da Presidência
(SGPres) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realizou,
nesta segunda-feira (02/05), mais uma edição do projeto "TCE-RJ Cidadania
nas Escolas", em parceria com a Secretaria Estadual de Educação.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/cidadania_nas_escolas_apresent
a_o_tce_rj_a_alunos_da_rede_publica
TCE-RN
Nova ferramenta permite ao gestor consultar acúmulo de cargos de
servidores públicos
O Tribunal de Contas do Estado do RN (TCE-RN) disponibilizou aos
jurisdicionados, por meio do Portal do Gestor, uma nova ferramenta de
consulta de “Acúmulo de Cargos” que permitirá a verificação de todos os
vínculos públicos dos servidores pertencentes aos seus quadros funcionais.
A Constituição Federal estabelece, como regra geral, a vedação ao acúmulo
de cargos públicos, ressalvando apenas as hipóteses nela expressamente
previstas, como, por exemplo, a de dois cargos de professor, desde que haja
compatibilidade de horários.
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4192#gsc.tab=0

TCE-RO
Em ação alusiva ao Maio Amarelo, TCE-RO promove campanha de divulgação
Como parte da adesão do Tribunal de Contas (TCE-RO) à campanha
nacionalmente conhecida como Maio Amarelo, serão desenvolvidas ao longo
deste mês junto aos servidores, estagiários e colaboradores, assim como ao
público que visita as instalações da Corte, ações preventivas de
conscientização visando à redução de acidentes de trânsito.
https://tcero.tc.br/2022/05/03/em-acao-alusiva-ao-maio-amarelo-tce-ropromove-campanha-de-divulgacao/
Jornada de Controle Externo do TCE do Maranhão aborda experiência do TCERO na implementação da Gestão de Desempenho e do teletrabalho
A experiência do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) na implementação
do teletrabalho, dentro de sua Sistemática de Gestão de Desempenho (SGD),
foi um dos destaques da I Jornada de Controle Externo do TCE, realizada pelo
Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA) em comemoração ao Dia Nacional
dos Auditores de Controle Externo, celebrado no dia 27 de abril.
https://tcero.tc.br/2022/05/02/jornada-de-controle-externo-do-tce-domaranhao-aborda-experiencia-do-tce-ro-na-implementacao-da-gestao-dedesempenho-e-do-teletrabalho/
TCE-SP
Fiscalização do Tribunal encontra 84% das escolas funcionando sem AVCB
Fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) em
485 unidades de ensino – 345 escolas municipais e 140 estaduais –
distribuídas em 348 municípios do Estado, incluindo a Capital, revelou
diversos problemas nas estruturas físicas dos locais.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-tribunal-encontra-84-escolasfuncionando-sem-avcb

TCE-SE
TCE e MP de Contas participam de reunião sobre programa de recuperação e
recomposição da aprendizagem no país
A conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE), Susana Azevedo, e o
procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE), João
Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, participaram de uma reunião virtual,
nesta segunda-feira, 2, do Gabinete de Articulação para a Efetividade da
Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) para debater a construção de
programa de recuperação e recomposição da aprendizagem à luz dos novos
currículos a fim de que seja implementado ainda este ano até que os
resultados se efetivem.
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1954

