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TCE-BA
Desempenho das Metas Institucionais é divulgado em sessão do Tribunal Pleno
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro
Marcus Presidio, apresentou, na sessão plenária de quinta-feira (5.05), o Painel de
Monitoramento mensal sobre o desempenho das Metas Institucionais até abril
deste ano, elaborado pela Diretoria de Gestão Estratégica (DGE), por meio da
Gerência de Desenvolvimento Institucional (GDI/DGE).
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/desempenho-das-metas-institucionais-edivulgado-em-sessao-do-tribunal-pleno
TCE-MA
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga nova lista de portais da transparência
que serão avaliados
Em continuidade às atividades de avaliação dos Portais da Transparência dos
fiscalizados do TCE, a secretaria de fiscalização da Corte de Contas maranhense
(Sefis) tornou pública a Ordem de Serviço Sefis/Nufis II nº 10/2022 que elenca
diversos municípios cujos portais de transparência serão submetidos a avaliação.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2333-secretaria-de-fiscalizacao-do-tcedivulga-nova-lista-de-portais-da-transparencia-que-serao-avaliados
TCE-MT
TCE-MT amplia direitos do usuário de serviços públicos com resolução que prevê
criação de conselho
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou por unanimidade a
resolução normativa que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos no âmbito da Corte de Contas. O processo
foi proposto por uma comissão criada em 2021 e coordenada pela Ouvidoria Geral,
para adequação dos serviços do órgão à Lei 13.460/2017 Apreciada durante a
sessão ordinária desta terça-feira (10), a resolução também prevê a criação de um
Conselho dos Usuários - assunto em estudo pelo Instituto Rui Barbosa para adoção
por todos os TCs do Brasil. É o que explicou o relator do processo e ouvidor-geral,
conselheiro Antonio Joaquim, que, na ocasião, falou sobre o pioneirismo do TCEMT nessa regulamentação e destacou sua relevância social.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-amplia-direitos-do-usuario-de-servicospublicos-com-resolucao-que-preve-criacao-de-conselho/54154

TCM-PA
TCMPA e Unicef assinam termo de cooperação inédito em benefício da infância e
adolescência
Termo de cooperação técnica e científica, com vistas ao desenvolvimento conjunto
de programas, projetos, atividades e ações voltados para o fortalecimento de
políticas públicas municipais no Pará, foi assinado, nesta terça-feira (10), pela
presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheira
Mara Lúcia, e a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), Florence Bauer, na sede do Tribunal, em Belém. O TCMPA é a primeira
Corte de Contas a assinar esse termo de parceria com o UNICEF, que visa a
garantir os direitos de crianças e adolescentes nas áreas da educação, saúde e
assistência social.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-e-unicef-assinam-termo-de-cooperacaoinedito-em-beneficio-da-infancia-e-adolescencia/
TCE-PE
Transporte Escolar Seguro é assunto de reunião da diretoria da Amupe
O presidente Ranilson participou, na manhã desta terça-feira (10), da assembleia
da diretoria da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), que contou com
a presença de prefeitos e gestores de vários municípios. Na ocasião, o presidente
do TCE falou sobre a operação Transporte Escolar Seguro, realizada pela equipe
de fiscalização do Tribunal de Contas no último dia 27 de abril, para avaliar a
qualidade e a segurança do serviço oferecido aos alunos de escolas públicas
municipais do Estado.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3842022/maio/6521-transporte-escolar-seguro-e-tema-de-reuniao-da-diretoria-daamupe
TCE-PI
TCE Piauí intensifica atuação referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Diretoria de
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (DFENG) e da Diretoria de
Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), vem realizando um intenso
trabalho junto ao Grupo Interinstitucional de Resíduos Sólidos no sentido de
incentivar os municípios quanto ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, sobretudo, com a extinção dos vazadouros a céu aberto no Piauí: os lixões.
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-intensifica-atuacao-referente-a-politicanacional-de-residuos-solidos/

TCE-SC
TCE/SC determina audiências para esclarecer irregularidades encontradas em
obra de escola interditada em Florianópolis
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) determinou na última sexta-feira
(6/5) audiência dos responsáveis pela construção e reforma da Escola Estadual
Júlio da Costa Neves, no bairro Costeira, em Florianópolis, para que forneçam
justificativas sobre os problemas estruturais encontrados na edificação, que está
parcialmente interditada. O relator do processo, conselheiro Cesar Filomeno
Fontes, estabeleceu prazo de 30 dias para que os envolvidos apresentem a defesa
sobre as irregularidades apontadas.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-determina-audiencias-para-esclarecerirregularidades-encontradas-em-obra-de-escola

