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TCU
TCU analisa gestão das folhas de pagamento de órgãos federais
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento no âmbito da
Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, 7º Ciclo. O trabalho é realizado
desde o exercício de 2015 e objetiva acompanhar a gestão das folhas de
pagamento dos órgãos e entidades federais a partir de cruzamentos de bases de
dados.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-gestao-das-folhas-depagamento-de-orgaos-federais.htm
Auditoria do TCU verifica risco de pesquisa ser usada em campanha presidencial
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro Walton
Alencar Rodrigues, representação do senador Randolfe Rodrigues acerca de
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2022 do Ministério das
Comunicações (Coordenação-Geral de Recursos Logísticos).
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-verifica-risco-depesquisa-ser-usada-em-campanha-presidencial.htm
TCE-AC
TCE/AC REALIZA AUDITORIA OPERACIONAL COM FOCO NO ACESSO AO
ENSINO MÉDIO
Tribunais de Contas de todo o país orientados pelo Tribunal de Contas da União
realizam de forma concomitante auditorias operacionais em vários Estados. As
auditorias do setor público são classificadas em três tipos, a Auditoria de
Demonstrações Financeiras, a Auditoria de Conformidade e a Auditoria
Operacional.
https://tceac.tc.br/2022/05/17/tce-ac-realiza-auditoria-operacional-com-foco-noacesso-ao-ensino-medio/
TCE-AM
De forma pioneira, TCE-AM implantará programa de integridade e compliance
Tomando a dianteira entre os órgãos de controle e tribunais, o Tribunal de Contas
do Amazonas (TCE-AM) lançará no dia 25 de maio, de forma inédita, um Sistema
de Integridade e Compliance para fortalecer e disseminar a ética governamental,
além de aplicar as práticas de governança e transparência pública tanto entre os
seus membros quanto aos seus jurisdicionados.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54235

TCE-CE
Crato e Nova Russas recebem ações de educação continuada do programa
TCEduc
As atividades de formação do programa TCEduc chegarão a outros dois municípios
cearenses este mês. O programa de educação continuada do TCE Ceará, por meio
da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo (IPC), acontecerá no Crato, região
do Cariri, em 24 de maio (terça-feira). Já a macrorregião de Nova Russas será
contemplada com as qualificações, no dia 26 de maio (quinta-feira).
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4934-crato-e-nova-russasrecebem-acoes-de-educacao-continuada-do-programa-tceduc
TCE-ES
TCE-ES compartilha expertise de controle externo com Tribunal de Contas
Municipal da Bahia
O funcionamento da área de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (TCE-ES) foi compartilhado com os servidores do Tribunal de Contas
Municipal da Bahia (TCM-BA). A troca de informações aconteceu após solicitação
da Corte baiana, contando com a apresentação das informações, feita pelo
secretário da Segex, Donato Volkers Moutinho, com destaque para a estrutura
organizacional do Tribunal e a seleção das ações de controle externo.
https://www.tcees.tc.br/tce-es-compartilha-expertise-do-controle-externocapixaba-com-tribunal-de-contas-municipal-da-bahia/
TCE-ES lança Portal de Ajuda em T.I. , com dicas de utilização de seus sistemas
O TCE-ES passou a disponibilizar, a partir desta semana, mais uma ferramenta
para auxiliar os servidores, jurisdicionados e cidadãos: o Portal de Ajuda em TI. No
link https://www.tcees.tc.br/ajuda/, é possível ter acesso a diversas orientações e
dicas de utilização dos sistemas do Tribunal e de todo seu ambiente de Tecnologia
da Informação. Agora, todas as orientações estão em um só lugar e vão facilitar a
resolução de dúvidas sobre as ferramentas de T.I. disponibilizadas pelo TCE-ES.
Com uma interface simples e prática, é possível entender facilmente o
comportamento dos sistemas da Corte e as possibilidades de ações em cada tela.
https://www.tcees.tc.br/tce-es-lanca-portal-de-ajuda-em-t-i-com-dicas-deutilizacao-de-seus-sistemas/

TCE-GO
TCE-GO opina pela aprovação das Contas do Governador de 2018 após examinar
argumentos da defesa
Em reanálise do Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador, Exercício de
2018, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás manifestou-se hoje (16/mai), em
Sessão Extraordinária, pela aprovação com ressalvas. O novo posicionamento do
Tribunal, adotado por maioria dos votos, levou em consideração o entendimento do
Judiciário de que há necessidade de garantir tratamento isonômico aos exgovernadores Marconi Perillo e José Eliton, uma vez que os pareceres prévios das
contas de 2019 e 2020 foram pela aprovação, embora houvesse irregularidades em
comum.
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-opina-pela-aprovacao-das-contas-dogovernador-de-2018-apos-examinar-argumentos-da-defesa
TCM-GO
CNPTC e Abracom assinam acordo com o MEC
O presidente do CNPTC e Abracom, Joaquim de Castro (TCMGO), assinou nesta
terça-feira (17), em Brasília, o Acordo de Cooperação Técnica +PNE e TC.Educa.
A partir da ação realizada em parceria da Atricon, IRB, CNPTC, Abracom e CNMP
com Ministério da Educação (MEC) será possível realizar atividades conjuntas para
acompanhar e fiscalizar os planos de educação, além de viabilizar treinamentos e
capacitações técnicas.
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/05/cnptc-e-abracom-assinam-acordo-com-omec/
TCE-MT
Comitê discute Mês do Meio Ambiente no TCE-MT
O Comitê Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniu na
manhã desta segunda-feira (16) para discutir a programação do Mês do Meio
Ambiente no órgão de controle externo, em comemoração ao Dia do Meio
Ambiente, celebrado em 5 de junho.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-discute-mes-do-meio-ambiente-no-tcemt/54185

TCE-MG
Termo de Cooperação Técnica é assinado entre TCEMG, Seplag e Fundação João
Pinheiro
Nesta manhã de 17 de maio, o salão nobre do Tribunal de Contas de Minas Gerais
sediou a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o TCEMG, a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag) e a Fundação João
Pinheiro (FJP), com a finalidade de estabelecer a mútua cooperação institucional
entre os partícipes, visando disseminar a inovação em governo, em conformidade
com o que estabelece a Portaria Conjunta Seplag/FJP n. 38, de 1º/9/2020, para os
órgãos e entidades estaduais e municipais do Estado de Minas Gerais.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625633
TCM-PA
Servidor José Maria Braga recebe comemoração de aposentadoria dos colegas
A 3a Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) se
reuniu para comemorar o novo ciclo do servidor José Maria Costa Braga, que se
aposenta das atividades prestadas à sociedade paraense desde 1986.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/servidor-jose-maria-braga-recebecomemoracao-de-aposentadoria-dos-colegas/
TCE-RS
Atuação do TCE-RS gera economia de R$ 68,4 milhões
De janeiro a março de 2022, as ações de fiscalização das Supervisões de Auditoria
Municipal do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) geraram benefícios
estimados em R$ 68.488.060,94 aos municípios gaúchos. O valor é originado das
auditorias concomitantes, ou seja, aquelas que o TCE-RS realiza durante os
procedimentos administrativos, evitando que ocorram os gastos indevidos, e
eliminando a posterior necessidade de devolução de valores aos cofres públicos.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/atuacao-do-tce-rs-gera-economia-de-r-684milhoes/
TCE-SC
TCE/SC apreciará as contas do governador de 2021 em sessão marcada para 1º
de junho
A sessão extraordinária do Tribunal de Contas de Santa Catarina para apreciação
das contas de governo relativas ao exercício de 2021 e emissão do parecer prévio
será realizada no dia 1º de junho, às 14h.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-apreciara-contas-do-governador-de-2021-emsessao-marcada-para-1o-de-junho

TCE-SP
Tribunal de Contas regulamenta reserva de cota racial em concursos públicos
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) publicou, na Imprensa
Oficial de sábado (14/5), a Resolução n° 04/2022 que regulamenta a reserva aos
candidatos negros de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para
provimento de cargos efetivos da Casa. A cota será válida sempre que houver três
ou mais vagas no certame.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-regulamenta-reserva-cota-racialconcursos-publicos
TCM-SP
TCMSP participa de audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias
O auditor do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), Gustavo
Felipe Ripper, representou o órgão de controle na primeira audiência pública sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023, realizada na Câmara Municipal
de São Paulo (CMSP). Elaborada pelo Executivo e apresentada à apreciação dos
vereadores, a LDO reúne metas e prioridades fiscais do governo para a construção
do orçamento anual do município.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46241
Webinar aborda Gestão da Mudança e Inovação e testa nova ferramenta de
enquete
A gestora das Relações do Trabalho do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo (TCMSP) e professora da Escola de Gestão e Contas (EGC), Luiza Correia
Hruschka, proferiu palestra em ambiente virtual, na quinta-feira (12/5), com o tema:
“Gestão da Mudança e Inovação diante das novas modalidades de trabalho nas
organizações públicas e privadas”. Durante o evento, que integra o Programa Ecos
do Comportamento, promovido pela Gestão das Relações do Trabalho (GRT) em
parceria com a EGC, foi apresentada nova ferramenta que permite a realização de
enquete em tempo real.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/44237

