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TCE-CE
TCE Ceará amplia seus canais de transparência ativa
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará está ampliando seus canais de
transparência com o lançamento do projeto Transparência Ativa. Webdocs,
programas de rádio, webinar, animes tutoriais e manuais técnicos estarão
disponíveis em uma plataforma digital para a população potencializar o
conhecimento sobre seus direitos e o acesso à informação.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4921-tce-ceara-amplia-seuscanais-de-transparencia-ativa
Programa Conexão Cidadão do TCE Ceará estreia na Rádio FM Assembleia
Estreou, nesta sexta-feira (6/5), o Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na grade da programação da Rádio FM
Assembleia – 96.7 MHz. Os episódios serão exibidos semanalmente, todas as
sextas, às 7h da manhã.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4920-programa-conexao-cidadaodo-tce-ceara-estreia-na-radio-fm-assembleia
TCE-ES
Após recebimento de dados das Prestações de Contas Anuais, TCE-ES realiza
análise célere e automatizada por meio do CidadES
Por meio de um fluxo 100% informatizado, as remessas de dados com a prestação
de contas anual (PCA) dos 78 prefeitos e as 645 unidades gestoras fiscalizadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) tiveram o prazo de
envio, por meio do sistema CidadES, encerrado no último dia 31 de março.
https://www.tcees.tc.br/apos-recebimento-de-dados-das-prestacoes-de-contasanuais-tce-es-realiza-analise-celere-e-automatizada-por-meio-do-cidades/
TCE-GO
Servidores recebem treinamento para uso do LabTCE-GO
A Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas
do Estado de Goiás (TCE-GO) realizou nesta sexta-feira (06/mai) uma
apresentação sobre o Procedimento Operacional Padrão (PO) do Laboratório de
Análise de Solos e Misturas Asfálticas (LabTCE-GO), visando possibilitar aos
colaboradores conhecerem os procedimentos e documentos necessários para o
uso do laboratório.
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidores-recebem-treinamento-para-uso-do-labtcego

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
TCM-GO
Conselheiro Fabrício Motta coordena pesquisa sobre formação e seleção de
diretores de escolas
O Atriconversas de hoje (9.5) trata da realização de uma pesquisa para identificar
as influências da forma de seleção e da formação de diretores escolares na
qualidade da educação ofertada nas escolas públicas. O conselheiro do Tribunal
de Contas dos Municípios de Goiás, Fabrício Macedo Motta, coordena, os
trabalhos.
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/05/pesquisadiretores/
TCE-MA
TCE constitui comissões responsáveis por indicadores do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) constituiu as comissões
que serão responsáveis pelas atividades ligadas à construção dos indicadores do
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC para o
ciclo 2022.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2330-tce-constitui-comissoesresponsaveis-por-indicadores-do-marco-de-medicao-de-desempenho-dostribunais-de-contas-mmd-tc
TCE-MG
Presidente participa de debate sobre Nova Lei de Licitações
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG),
conselheiro Mauri Torres, participou na manhã de hoje, 09/05/2022, no Sindicato
da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG), de
uma mesa de debates que discutiu a Nova Lei de Licitações.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625618

TCE-PR
Três câmaras devem reduzir subsídios dos seus presidentes ao limite constitucional
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu medidas cautelares
que determinam que as câmaras municipais de Colombo (Região Metropolitana de
Curitiba), Guaraqueçaba (Litoral) e Nova Cantu (Região Central) regularizem os
pagamentos dos subsídios dos seus presidentes, com a redução ao limite
constitucional.
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tres-camaras-devem-reduzir-subsidios-dosseus-presidentes-ao-limite-constitucional/9812/N
Estudo aponta méritos e deficiências do Paraná no atendimento à primeira infância
O Paraná acumula bons indicadores de qualidade de vida na primeira infância fase que vai da gestação até os seis anos de idade -, em áreas como cobertura de
exames pré-natais, baixo índice de mortalidade de bebês, imunização contra a
poliomielite, acesso a creches e ao serviço de esgoto sanitário. Mas precisa reduzir
as taxas de mortalidade materna, de partos cesáreos, de baixo peso dos bebês ao
nascer e ampliar a cobertura pelas equipes de Saúde da Família.
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/estudo-aponta-meritos-e-deficiencias-doparana-no-atendimento-a-primeira-infancia/9811/N
Órgãos estaduais e municipais devem aderir ao Portal Nacional de Contratações
Públicas
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) alerta as entidades sob sua
jurisdição de que, assim como todos os demais órgãos estatais do país, elas devem
aderir ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), site oficial criado pelo
artigo 174 da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/orgaos-estaduais-e-municipais-devem-aderirao-portal-nacional-de-contratacoes-publicas/9749/N
TCE-PE
TCE estabelece prazos para solução de problemas no transporte escolar
O Tribunal de Contas do Estado começou a enviar aos prefeitos e secretários
municipais de educação o relatório consolidado de informações sobre a situação
do transporte escolar de suas localidades. A partir do recebimento deste
documento, os gestores terão um prazo de cinco dias úteis para apresentarem
esclarecimentos
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3842022/maio/6516-tce-estabelece-prazos-para-solucao-de-problemas-no-transporteescolar

TCE-PI
TCE Piauí estreia quadro “Conta mais!” nas redes sociais
O TCE Piauí estreia nesta segunda-feira (9) seu novo quadro nas redes sociais:
“Conta mais!”. Um espaço destinado para membros, servidores, jurisdicionados e
sociedade em geral, com depoimentos em vídeo, sobre os mais diversos assuntos
que envolvem o controle externo, o controle interno e o controle social. E para
começar, recebemos o depoimento da professora Tânia Monteiro, que é secretária
de Educação da cidade de Piripiri-PI, Norte do Estado. Nele, ela fala sobre a
atuação do TCE junto aos gestores municipais de Educação, quanto ao papel
pedagógico e orientador que o Tribunal vem desenvolvendo.
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-estreia-quadro-conta-mais-nas-redes-sociais/
TCE-RJ
Miguel Pereira: TCE determina anulação de edital para concessão de
estacionamento rotativo
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a anulação
do procedimento licitatório realizado pela Prefeitura de Miguel Pereira para a
concessão da gestão e exploração do estacionamento rotativo nas ruas e
logradouros da cidade. Prevista inicialmente para setembro de 2021, a licitação,
com valor estimado de R$ 59,9 milhões, com execução por 10 anos improrrogáveis,
foi tema de representação da Secretaria-Geral de Controle Externo por conta de
fundado receio de lesão ao erário decorrente de irregularidades cometidas pelo
jurisdicionado.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_miguel_pereira_deve_anular_edital_p
ara_concessao_de_estacionamento_rotativo
TCE-RS
TCE-RS e Instituto de Pesquisas Espaciais assinam protocolo de intenções
Na tarde desta segunda-feira (09), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS)
assinou protocolo de intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), com o objetivo de utilizar imagens de satélites na fiscalização de obras
públicas. O acordo é resultado da visita que o presidente do TCE-RS, conselheiro
Alexandre Postal, realizou ao INPE em abril.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-e-instituto-de-pesquisas-espaciaisassinam-protocolo-de-intencoes/

TCE-RO
Plano de Integridade é pauta de reunião entre Presidência, Corregedoria, SEPLAN
e SETIC do TCE-RO
O Presidente do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Conselheiro Paulo
Curi Neto, o Corregedor-Geral, Conselheiro Edilson de Sousa Silva, estiveram
reunidos na última sexta-feira (6/5) com servidores do Gabinete da Corregedoria e
das Secretarias de Planejamento e Orçamento (SEPLAN) e de Tecnologia da
Informação e Comunicação (SETIC), visando à apresentação do projeto que visará
à elaboração do Plano de Integridade do TCE-RO.
https://tcero.tc.br/2022/05/09/plano-de-integridade-e-pauta-de-reuniao-entrepresidencia-corregedoria-seplan-e-setic-do-tce-ro/
Conselheiros do TCE-RO ministram palestras em evento organizado pela
Assembleia e voltado aos vereadores de Rondônia
Contando com a participação, como palestrantes, de Conselheiros do Tribunal de
Contas (TCE-RO), foi realizado no período de 3 a 5 de maio o 3º Fórum dos
Legisladores Municipais do Estado de Rondônia, uma iniciativa da Assembleia
Legislativa (ALE-RO) destinada aos vereadores, mas que contou com a
participação de gestores e servidores públicos, além de muitos acadêmicos.
Realizado no Plenário da Assembleia, com transmissão ao vivo pelo canal da ALERO no YouTube, o evento teve, em sua programação, as participações do
Conselheiro Edilson de Sousa Silva e dos Conselheiros aposentados Amadeu
Guilherme Matzenbacher Machado e Benedito Antônio Alves.
https://tcero.tc.br/2022/05/09/conselheiros-do-tce-ro-ministram-palestras-emevento-organizado-pela-assembleia-e-voltado-aos-vereadores-de-rondonia/
TCE-RR
1ª Câmara determina que ex-gestores da Seed devolvam 2 milhões ao erário
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), reprovou a tomada
de contas especial realizada na Secretaria de Estado de Educação e Desportos
(Seed). Os ex-secretários, Emanuel Alves de Moura e Jules Rimet de Souza Cruz
Soares, e o fiscal do contrato, Carlos Alberto Marinho Dias, foram condenados ao
ressarcimento do valor total de R$ 2.138.940,00 atualizados monetariamente até a
data do efetivo recolhimento, de forma solidária e até o limite de suas
responsabilidades.
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1838

TCE-SP
Tribunal recebe prestação de contas de 2021 do Governo do Estado
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) recebeu a contabilidade
referente ao exercício de 2021, sob responsabilidade do então Governador João
Doria. A prestação de contas, que também foi protocolada junto à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), será analisada pelos órgãos técnicos
e terá como Relator o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.
A designação da relatoria dos processos das contas é de responsabilidade da
Presidência da Corte e obedece, na distribuição, o sistema de rodízio, a começar
pelos Conselheiros mais antigos.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-recebe-prestacao-contas-2021-governoestado
TCM-SP
Levantamento da Atricon detalha redução de matrículas na educação básica
De acordo com um levantamento realizado pela Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) o número de matrículas na educação básica
nos 5,5 mil municípios do país diminuiu entre 2019 e 2021. A maior redução foi
verificada em creches. Das três etapas de ensino, apenas o médio apresentou
aumento no ingresso de estudantes.
A pesquisa permite consulta detalhada do fluxo das matrículas nos estados,
municípios e escolas públicas e privadas. De acordo com os dados, a região que
apresentou maior queda de matrículas em creches foi a Sul (11,40%), seguida
pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste (10,60%), Nordeste (5,60%) e Norte (1,3%).
Oss dados foram extraídos do Censo Escolar 2021.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/44047

