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TCU
Auditoria do TCU aponta sobrepreço de R$ 4 milhões em obras na orla de Santarém
no Pará
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro-substituto
Marcos Bemquerer Costa, auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e
a economicidade da obra de Contenção da Orla de Santarém (PA), custeada com
recursos federais no valor de R$ 72.103.595,26, repassados pelo então Ministério
da Integração Nacional (MI), incorporado ao Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR).
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-aponta-sobrepreco-der-4-milhoes-em-obras-na-orla-de-santarem-no-para.htm
TCM-BA
PREFEITO DE SIMÕES FILHO É PUNIDO POR IRREGULARIDADES EM
CONTRATAÇÃO
Na sessão desta quinta-feira (05/05), os conselheiros do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia acataram, parcialmente, denúncia formulada contra o prefeito
de Simões Filho, Diógenes Tolentino de Oliveira, por irregularidades em
chamamento público realizado no exercício de 2019. O objetivo do certame era a
contratação de organização social, para o gerenciamento, operacionalização e
execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal de Simões Filho. O
contrato era estimado em mais de R$42 milhões.
https://www.tcm.ba.gov.br/prefeito-de-simoes-filho-e-punido-por-irregularidadesem-contratacao/
TCE-CE
TCE participa do 1º Encontro de Ouvidorias Públicas do Ceará
Na última quarta-feira (4/5), foi realizado o 1º Encontro de Ouvidorias Públicas do
Ceará: Região dos Sertões do Crateús e dos Inhamuns, promovido pela
Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman (ABO-Seção Ceará), em
parceria com o TCE Ceará, com a Associação dos Municípios do Estado (Aprece)
e com o Ministério Público (MPCE). O evento foi transmitido através do canal da
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) no YouTube
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4916-tce-participa-do-1-encontrode-ouvidorias-publicas-do-ceara

TCE-ES
TCE-ES, MPES e secretários da Grande Vitória se reúnem em busca de soluções
para vacinação infantil
Conselheiros e auditoras do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) participaram, nesta quinta-feira (05), de reunião promovida pelo Ministério
Público Estadual (MPES) com secretários, subsecretários e representantes das
áreas de Saúde e Educação dos municípios da Grande Vitória. Também
participaram as auditoras Claudia Mattiello e Maytê Aguiar. Em pauta: a vacinação
contra Covid-19 entre crianças e adolescentes. Fiscalização do TCE-ES
demonstrou que o percentual de imunização está bem abaixo da meta estabelecida
para a faixa etária, com grande disparidade entre os municípios capixabas.
https://www.tcees.tc.br/tce-es-mpes-e-secretarios-da-grande-vitoria-se-reunemem-busca-de-solucoes-para-aumento-da-vacinacao-infantil/
TCE-GO
Unidades do TCE-GO devem replanejar ações para alcançar metas da gestão
Durante a quarta Reunião de Avaliação de Estratégia (RAE), foi apresentada a
informação de que foram concluídos 36% dos 102 programas e ações previstas
nos Planos Diretores das unidades organizacionais do Tribunal de Contas do
Estado de Goiás (TCE-GO). O encontro contou com a presença do presidente do
Tribunal, conselheiro Edson Ferrari, e gestores, e foi realizado na Sala de
Conferência Conselheiro Anísio de Souza, nesta sexta-feira (06/mai).
https://portal.tce.go.gov.br/-/unidades-do-tce-go-devem-replanejar-acoes-paraalcancar-metas-da-gestao
Contribuição à campanha de vacinação e criação de selo de incentivo são
propostas do Comitê Goiano da Primeira Infância
Criação de um selo destinado a premiar o município que melhorar seus indicadores
sociais da primeira infância, cursos e treinamentos em primeira infância para
parceiros e municípios, contribuição com a campanha de vacinação contra a pólio
e outras doenças preveníveis por imunização, e utilização do Cadastro Único
(CadÚnico) como uma das fontes de busca de dados para os mapas do Portal da
Primeira Infância. Estas foram algumas das propostas apresentadas esta manhã
(05/mai) durante a primeira reunião do Comitê Goiano do Pacto Nacional da
Primeira Infância.
https://portal.tce.go.gov.br/-/contribuicao-a-campanha-de-vacinacao-e-criacao-deselo-de-incentivo-sao-propostas-do-comite-goiano-da-primeira-infancia

O Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo divulga o
Relatório Final de Avaliação – Ciclo 2020
O Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo (SERVQUALI) da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás (TCE-GO) divulgou na tarde desta quarta-feira (04/mai), no Auditório
Conselheiro José Sebba, o Relatório Final de Avaliação referente ao ciclo 2020.
https://portal.tce.go.gov.br/-/o-servico-de-suporte-a-qualidade-e-efetividade-docontrole-externo-divulga-o-relatorio-final-de-avaliacao-ciclo-2020/
TCE-GO suspende licitação para obras no Complexo Prisional de Aparecida
O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão cautelar da licitação da
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para contratação de
projetos e execução de obra para ampliação de 1.600 vagas no Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia. A medida foi adotada pelo conselheiro Kennedy Trindade
e homologada em sessão plenária desta quinta-feira (5/mai) e vai durar até que o
TCE-GO possa apurar a veracidade dos fatos apresentados em representação
apresentada por empresa participante da licitação.
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-suspende-licitacao-para-obras-no-complexoprisional-de-aparecida
Revista Controle Externo prorroga chamada de artigos
A revista Controle Externo, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO)
prorrogou o prazo para submissão de artigos ou ensaios para sua sexta edição.
São aceitos trabalhos acadêmicos originais e inéditos de doutores, doutorandos,
mestres, mestrandos e especialistas que podem ser submetidos em regime de
coautoria com pesquisadores que tenham título de doutor ou que sejam
doutorandos.
https://portal.tce.go.gov.br/-/revista-controle-externo-prorroga-chamada-de-artigos

TCE-MA
TCE intensifica trabalhos de realização da 2ª Conferência Estadual sobre
Transparência e Controle Social – ConSocial
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), conselheiro
Washington Oliveira, reuniu-se na manhã de hoje, 6, com o secretário de estado de
transparência e controle, Raul Cancian Mochel.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2327-tce-intensifica-trabalhos-pararealizacao-da-2-conferencia-estadual-sobre-transparencia-e-controle-socialconsocial
TCE fiscalizará presencialmente municípios que não enviaram informações sobre
infraestrutura escolar, regimes previdenciários e conselhos municipais de gestão
A secretaria de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis)
está dando continuidade ao processo da análise e tabulação dos dados enviados
pelos gestores em resposta aos questionários de prospecção de informações sobre
infraestrutura escolar, dos regimes previdenciários e dos conselhos municipais de
gestão.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2326-tce-fiscalizara-presencialmentemunicipios-que-nao-enviaram-informacoes-sobre-infraestrutura-escolar-regimesprevidenciarios-e-conselhos-municipais-de-gestao
TCE-MT
Leandro Karnal fala sobre ética e boas práticas na administração pública a
servidores do TCE-MT
O professor e pós-doutor Leandro Karnal ministrou a palestra “Ética na
Administração Pública” para os servidores e colaboradores do Tribunal de Contas
de Mato Grosso (TCE-MT), nesta quinta-feira (5). A temática norteia uma série de
ações do órgão desde a segunda-feira (2), quando teve início a Semana da Ética.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/leandro-karnal-fala-sobre-etica-e-boas-praticasna-administracao-publica-a-servidores-do-tce-mt/54134

TCE-RJ
Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro visita o Tribunal
O cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, e o cônsul da Seção
Econômica da representação japonesa, Hikaru Nakajima, visitaram o Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) nesta quinta-feira (05/05). Recebidos
pelo conselheiro-presidente Rodrigo Melo do Nascimento, a delegação ouviu
explicações sobre o funcionamento das instituições no estado, a área de atuação
da Corte de Contas e as especificidades do trabalho do controle externo no Rio de
Janeiro.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/consul_geral_do_japao_no_rio_de_janeir
o_visita_o_tribunal
TCE-RS
Ambiente virtual de aprendizagem do TCE-RS recebe atualização
A Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS)
atualizou o seu ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) e conta com novos
recursos para os mais de 44 mil usuários cadastrados.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/ambiente-virtual-de-aprendizagem-do-tcers-recebe-atualizacao/
TCE-RS assina protocolo para usar imagens de satélite para fiscalizar obras
públicas
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) firmará segunda-feira (9/5) protocolo de
intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para utilizar
imagens de satélite para fiscalizar a execução de obras públicas. O acordo é
resultado da visita que o presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal,
realizou a sede do órgão em abril, em São José dos Campos (SP). A assinatura do
protocolo ocorre na sala da presidência do TCE-RS, às 14h.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-assina-protocolo-para-usar-imagensde-satelite-para-fiscalizar-obras-publicas/

