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TCU
Tribunal define novo modelo de controle de contas com foco no orçamento
O Tribunal de Contas da União (TCU) adotou novas regras para prestação de
contas da administração pública federal, conforme a Decisão Normativa-TCU
198/2022, que consolida a Instrução Normativa 84/2020. As mudanças visam à
desburocratização e simplificação regulatória, à segurança jurídica e credibilidade
institucional e à tempestividade e eficiência do controle de contas. Antes eram
elaboradas duas decisões normativas por ano. A partir de agora, o regulamento
será permanente, com adoção de padrões internacionais de auditoria e critérios de
seleção e de certificação de contas.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-define-novo-modelo-decontrole-de-contas-com-foco-no-orcamento.htm
TCE-AP
Servidores do TCE Amapá fazem campanha em apoio a pacientes oncológicos
Cerca de oitenta cestas básicas foram doadas por membros e servidores do
Tribunal de Contas do Amapá a pacientes com câncer em Macapá. A iniciativa faz
parte das ações desenvolvidas pelos próprios servidores contemplando entidades
filantrópicas e trabalhos sociais.
Walcymara Lobato, presidente da Associação dos Servidores do TCE Amapá
(Astec), explicou que a iniciativa este ano buscou o grupo de Pacientes Oncológicos
Unidos pela Vida e pelo Amor (Pouva) para ser contemplado pela ação.
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/servidores-do-tce-amapa-fazem-campanha-emapoio-a-pacientes-oncologicos
TCE-BA
Presidente do TCE participa da abertura do XXIV Congresso Brasileiro de
Magistrados
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcus
Presidio, participou, na noite de ontem (12.05), do XXIV Congresso Brasileiro de
Magistrados, realizado no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio.
Também estiveram presentes no evento o governador do estado da Bahia, Rui
Costa, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Plínio
Carneiro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins,
outras autoridades jurídicas e especialistas de Direito nacionais e internacionais.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-participa-da-abertura-do-xxivcongresso-brasileiro-de-mafistrados

TCE-CE
TCE Ceará reforça ações envolvendo 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. Representantes do TCE
Ceará e especialistas vão debater sobre a importância da transparência em órgãos
públicos a partir de várias ferramentas de educomunicação.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4930-tce-ceara-reforca-acoesenvolvendo-transparencia-ativa
TCE na mídia evidencia ações e resultados da Comunicação do TCE Ceará
Está disponível para toda a sociedade o TCE na Mídia – Balanço 2021. A
publicação reúne as principais atividades e os resultados obtidos com o trabalho
realizado pela Assessoria de Comunicação do TCE Ceará no ano passado. O
documento é dividido nos seguintes tópicos: análise de mídia, mídias sociais,
produtos importantes e outros destaques.
Gráficos, artes, registros fotográficos e dados do Sistema de Análise de Mídia foram
utilizados na confecção do documento. No total, foram publicadas 877 matérias
sobre o Tribunal, em 25 veículos jornalísticos, dentre jornais, sites e blogs. Em
média, a cada mês, foram publicadas 73 notícias sobre as ações desta Corte.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4929-tce-na-midia-evidenciaacoes-e-resultados-da-comunicacao-do-tce-ceara
MBA Auditoria e Inovação no Setor Público é aberto com aula inaugural na sede do
TCE Ceará
A aula inaugural do MBA Auditoria e Inovação no Setor Público, iniciativa do
Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Universidade de São Paulo, por meio da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade (FEAUSP), foi realizada na noite
desta quinta-feira (12/5), na sede do Tribunal de Contas do Ceará, com transmissão
simultânea pelo canal do IRB no YouTube.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4928-mba-auditoria-e-inovacaono-setor-publico-e-aberto-com-aula-inaugural-na-sede-do-tce-ceara

Pleno do TCE Ceará julga pela irregularidade processo de tomada de contas e
emite parecer desfavorável em contas de governo
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Sessão do Pleno (10/5), ordinária e
telepresencial, decidiu por unanimidade de votos, julgar pela irregularidade
processo de Tomada de Contas Especial e emitir Parecer Prévio desfavorável em
processo de Contas de Governo, ambos de relatoria da conselheira Soraia Victor.
O processo 16268/2019-4 refere-se a uma Tomada de Contas Especial, para
apurar possíveis danos em face de irregularidades apontadas na execução do
Convênio nº 01/2010, celebrado entre a Casa Civil e o Instituto Fortaleza Esporte e
Cultura (IFEC), “objetivando o estabelecimento de apoio financeiro para a
realização do Projeto de Convênio Fortaleza Esporte Clube”. O valor global do
convênio correspondeu a R$ 331.537,94, sendo R$ 300.000,00 provenientes dos
cofres estaduais e R$ 31.537,94 de contrapartida do Instituto.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4927-pleno-do-tce-ceara-julgapela-irregularidade-processo-de-tomada-de-contas-e-emite-parecer-desfavoravelem-contas-de-governo
TCE-ES
Conselheiro do TCE-ES é recebido por presidente e vice da Corte do Rio de Janeiro
O conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) Rodrigo Coelho
foi recebido, nesta quinta-feira (12), pelo conselheiro-presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Rodrigo Melo do Nascimento, e a
vice-presidente, conselheira Marianna Montebello Willeman. Coelho preside o
Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) e aproveitou a reunião
para apresentar ações e planos de trabalho do grupo.
https://www.tcees.tc.br/conselheiro-do-tce-es-e-recebido-por-presidente-e-vice-dacorte-do-rio-de-janeiro/
Representantes de 19 Tribunais de Contas participam de II Encontro das Auditorias
Internas no TCE-RJ
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)
Rodrigo Coelho do Carmo e Carlos Ranna participaram, nesta semana, dos
debates do “II Encontro das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas do Brasil”,
realizado pela Corte estadual do Rio de Janeiro, por meio da sua Escola de Contas
e Gestão (ECG/TCE-RJ).
https://www.tcees.tc.br/representantes-de-19-tribunais-de-contas-participam-de-iiencontro-das-auditorias-internas-no-tce-rj/

TCE-GO
TCE-GO aponta apropriação indevida de verbas dos servidores na Metrobus
O Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas da Metrobus
Transporte Coletivo, referente ao exercício de 2018. Conforme apuração do Serviço
de Contas dos Gestores do TCE-GO, os ex-presidentes Marlius Braga Machado e
Daniela Machado Malaspina Lima efetuaram pagamento de encargos por
apropriação indébita de verbas de Imposto de Renda, Ipasgo, empréstimo
consignado e plano de saúde dos servidores, resultando em prejuízo ao erário de
R$ 167.948,29.
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-aponta-apropriacao-indevida-de-verbas-dosservidores-na-metrobus
TCM-GO
TCMGO e Autoridade Nacional de Proteção de Dados estreitam relações para
aplicação da LGPD
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás reuniu-se, nesta quintafeira (12), em Brasília, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD
a fim de estreitar relações para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). O diretor-presidente da ANPD, Waldemar Gonçalves, e o
presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, conduziram o encontro.
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/05/tcmgo-e-autoridade-nacional-de-protecao-dedados-estreitam-relacoes-para-aplicacao-da-lgpd/
TCE-MT
Referência nacional, laboratório de obras rodoviárias do TCE-MT recebe visita
técnica do TCE-MS
Referência para instituições de todo o país, o laboratório de obras rodoviárias do
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recebeu, nesta quinta-feira (12),
visita técnica de auditores públicos externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso
do Sul (TCE-MS). A equipe busca informações para subsidiar o projeto de
instalação de um laboratório semelhante no estado vizinho.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/referencia-nacional-laboratorio-de-obrasrodoviarias-do-tce-mt-recebe-visita-tecnica-do-tce-ms/54173

TCE-MT abre consulta pública para sugestões e propostas para elaboração do
Código de Processo de Contas
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) abre, na próxima
segunda-feira (16), consulta pública para apresentação de sugestões e propostas
normativas para compor o anteprojeto de lei estadual que visa a criação do Código
de Processo de Contas. A norma regerá todos os produtos processuais de controle
externo sob competência da Corte de Contas mato-grossense. Iniciativa do
presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli, a criação do Código de
Processo de Contas é uma ação pioneira entre os tribunais de contas do Brasil.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-abre-consulta-publica-para-sugestoes-epropostas-para-elaboracao-do-codigo-de-processo-de-contas/54169
Consultoria aponta viabilidade na instalação de usina fotovoltaica em prédios do
TCE-MT
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso
(Sebrae-MT) entregou ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), nesta
quinta-feira (12), a conclusão do estudo de viabilidade para implantação de uma
usina fotovoltaica nas dependências do órgão de controle externo. A utilização
deste tipo de energia, limpa e renovável, considera a implementação de placas
solares para o abastecimento, por ora, da unidade consumidora (UC) vinculada ao
prédio administrativo e ao Ministério Público de Contas (MPC).
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/consultoria-aponta-viabilidade-na-instalacao-deusina-fotovoltaica-em-predios-do-tce-mt/54166
TCE-MG
Tribunal expõe expertise em inteligência artificial para TCM-BA
O Tribunal de Contas de Minas Gerais participou, nesta quinta-feira (12/05), de uma
reunião virtual para compartilhar suas experiências e boas práticas na área de
produção e análise de dados para direcionar e subsidiar as ações de fiscalização
com o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). O TCEMG recebeu
a solicitação do TCM-BA por ser reconhecido nacionalmente por sua expertise na
utilização da inteligência artificial nas atividades de controle externo.
https://tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625627

Tribunais de Contas identificam, em escolas públicas do país, professores sem
curso superior
A partir de um levantamento realizado pelo Sinapse (Sistema Informatizado de
Auditoria em Programas de Educação), o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG), e Tribunais de Contas de outros oito estados brasileiros,
identificaram, em escolas públicas do País, professores dos anos finais (6º ao 9º
ano) sem curso superior. O Sinapse é um sistema de auditoria contínua e remota
que utiliza trilhas de auditoria para identificar irregularidades na aplicação dos
recursos públicos federais destinados à Educação. Essas trilhas estão sendo
desenvolvidas conjuntamente pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelos
Tribunais de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Piauí (TCEPI),
Rondônia (TCERO), Mato Grosso (TCEMT), Amazonas (TCEAM), Pará (TC-PA),
Bahia (TCEBA), Pernambuco (TCEPE) e Mato Grosso do Sul (TCEMS).
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625628
TCEMG altera instrução normativa que regulamenta a aplicação de recursos no
Fundeb
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em sessão de Pleno realizada
na última quarta-feira (11/05/2022), alterou a Instrução Normativa nº 02, de 15 de
dezembro de 2021, que regulamenta o cômputo das despesas na manutenção e
desenvolvimento do ensino - MDE e a aplicação de recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - Fundeb pelo Estado e pelos municípios. Os
conselheiros do Tribunal aprovaram o voto do relator do processo de assunto
administrativo, Cláudio Terrão. A sessão foi realizada em formato de
teleconferência, sob a presidência do conselheiro Mauri Torres.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625625
TCE-PB
PROJETO LIBERTCE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA FAZ DOAÇÕES
DE LIVROS PARA PENITENCIARIA DE CAMPINA GRANDE
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), por meio da Escola de
Contas Conselheiro Otacílio Silveira (Ecosil), fez doações de 536 obras literárias à
Penitenciária Regional de Campina Grande, Raimundo Asfora (Serrotão) e na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Asfora de Campina Grande,
onde foram doados 50 livros, referente ao Projeto LiberTCE.
https://tce.pb.gov.br/noticias/projeto-libertce-do-tribunal-de-contas-da-paraiba-fazdoacoes-de-livros-para-penitenciaria-de-campina-grande

TCE-RJ
Presidente do Comitê Técnico de Educação do IRB visita o TCE-RJ
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ), Rodrigo Melo do Nascimento, e a vice-presidente, conselheira Marianna
Montebello Willeman, receberam, em audiência nesta quinta-feira (12/05), o
conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) Rodrigo Coelho. O
membro da Corte capixaba preside o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui
Barbosa (IRB) e aproveitou a reunião para apresentar ações e planos de trabalho
do grupo.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_do_comite_tecnico_de_educa
cao_do_irb_visita_o_tce_rj
TCE-RN
TCE-RN integra Comitê de Gestão de Pessoas do Instituto Rio Barbosa
O comitê Técnico de Gestão de Pessoas do Instituto Rui Barbosa (IRB) realizou
sua primeira reunião na última quarta-feira, 11/5, na modalidade virtual. O CT é
presidido pelo conselheiro-presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos
Tribunais de Contas e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás,
Joaquim Alves de Castro Neto. O encontro teve como objetivo traçar as diretrizes
dos trabalhos do biênio 2022/2023. Representando o TCE-RN, participou do
encontro o consultor jurídico Gláucio Torquato, coordenador de Planejamento e
Gestão.
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4196#gsc.tab=0
TCE-SP
Em Presidente Prudente, TCE orienta mais de 600 gestores e lideranças políticas
Mais de 600 pessoas, entre Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas, Secretários
Municipais, gestores e servidores públicos, representando 59 municípios
jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) das
regiões administrativas de Presidente Prudente e Adamantina, participaram, na
quinta-feira (12/5), do 26º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes
Municipais.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-prudente-tce-orienta-mais-600gestores-e-liderancas-politicas

TCE-TO
Memorial TCE/TO inaugura novo espaço na próxima quarta-feira
O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) celebra o Dia Internacional dos
Museus, na próxima quarta-feira, 18 de maio, com a inauguração de um espaço no
Memorial TCE/TO. A instalação será aberta a partir das 17h com a participação de
servidores e membros. Também estarão presentes familiares dos conselheiros
homenageados.
https://www.tceto.tc.br/memorial-tce-to-inaugura-novo-espaco-na-proxima-quartafeira/

