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TCU
TCU autoriza desestatização da Eletrobras
O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, nesta quarta-feira (18/5), sob a
relatoria do ministro Aroldo Cedraz, por sete votos a um, autorizar o governo federal
a dar continuidade ao processo de desestatização da Eletrobras.
A estatal atualmente é uma sociedade de economia mista federal, com a maior
parte de suas ações com direito a voto pertencentes à União (72,22%). Com a
aprovação do Congresso Nacional e a autorização do TCU, uma parte de suas
ações será ofertada à iniciativa privada.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-daeletrobras.htm
TCE-AL
TCE/AL participa de assinatura do convênio do projeto “Projeto Sede de Aprender:
Água potável nas escolas”
O Tribunal de Contas de Alagoas participou, nesta quarta-feira (18), da assinatura
do convênio do projeto “Projeto Sede de Aprender: Água potável nas escolas”,
parceria formalizada entre o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), a
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto
Rui Barbosa (IRB) e o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL).
A assinatura do convênio, que aconteceu na sede do Ministério Público do Estado
de Alagoas, contou com a participação do Procurador-Geral do MPAL, Valter
Acioly; do Presidente da Atricon, Cézar Miola; do Presidente do TCE/AL, o
conselheiro Otávio Lessa; o gerente de educação ambiental do IMA, Pedro
Normande, além de promotores e servidores das instituições presentes.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDgxNg==&titulo=TCE/AL_participa_de_assinatura_do_conv%C3
%AAnio_do_projeto_%E2%80%9CProjeto_Sede_de_Aprender:_%C3%81gua_po
t%C3%A1vel_nas_escolas%E2%80%9D&cat=MQ==
TCE-AM
TCE-AM participa de WeGov para troca de experiências sobre inovações para
comunicação institucional
Para aperfeiçoar a comunicação institucional interna e externa, o Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM) participa, nesta quinta (19) e sexta-feira (20), da
11ª edição do ‘Redes WeGov’, em Florianópolis (SC), que traz como proposta
discussões sobre a importância de promover melhoria do relacionamento e
prestação de serviços ao cidadão, para proporcionar maior transparência à
administração pública.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54346

TCM-BA
CONSELHEIRO RAIMUNDO MOREIRA SE APOSENTA DO TCM E É
HOMENAGEADO
O conselheiro Raimundo Moreira participou nesta quinta-feira (19/05) de sua última
sessão no plenário do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. O conselheiro
completa 75 anos no próximo dia 26 e, por força legal, após 22 anos de trabalhos
no TCM, se aposenta compulsoriamente. Toda a sessão foi marcada por
homenagens a Raimundo Moreira, que teve lembrada sua trajetória de 54 anos
como servidor público estadual.
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiro-raimundo-moreira-se-aposenta-do-tcm-e-ehomenageado/
TCE-MG
MEC utilizará ferramenta TC Educa para monitorar planos de educação
Ministério da Educação (MEC) irá incorporar a ferramenta eletrônica TC Educa na
plataforma +PNE, ambiente virtual dedicado ao monitoramento e avaliação dos
Planos de Educação dos Estados, Distrito Federal e municípios. O acordo de
colaboração técnica foi assinado entre o MEC, a Atricon, o Instituto Rui Barbosa
(IRB) e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), em
cerimônia realizada na terça-feira (17/05), em Brasília.
TCM-PA
Presidente Mara Lúcia participa do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor
Na noite desta quarta-feira (18), o Sebrae no Pará destacou projetos de gestões
municipais na décima primeira edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor,
realizado no Theatro da Paz, em Belém. A presidente do Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará (TCMPA), Mara Lúcia, prestigiou o evento e fez a entrega de
prêmios às prefeituras ganhadoras das categorias Desburocratização,
Empreendedorismo na Escola, Inovação e Sustentabilidade e Cidade
Empreendedora.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/presidente-mara-lucia-participa-do-xi-premiosebrae-prefeito-empreendedor/

TCE-PI
CONSELHEIRO FERNANDO CATÃO E O TCE-PB RECEBEM HOMENAGEM DA
SBAU
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando
Catão, recebeu na manhã desta quinta-feira(19), uma placa de homenagem da
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, pelas mãos do presidente da
entidade, engenheiro Sérgio Chaves.
Recentemente o Centro Cultural Ariano Suassuna sediou o Fórum Paraibano de
Arborização, ocasião em que a SBAU - Sociedade Brasileira de Arborização
Urbana, comemorou 30 anos de atividades e, como marco, plantou uma muda de
pau- brasil no jardim ao lado do restaurante do TCE-PB, além de colocar uma placa
comemorativa em inox, registrando a importante data.
https://tce.pb.gov.br/noticias/conselheiro-fernando-catao-e-o-tce-pb-recebemhomenagem-da-sbau
PRESIDENTE DO TCE-PB PARTICIPOU NA ALPB DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA DEBATER LDO 2023
O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fernando Catão,
participou, na manhã desta quarta-feira (18) , na Assembleia Legislativa da Paraíba
(ALPB), da audiência pública, realizada pela Comissão de Acompanhamento e
Controle da Execução Orçamentária, para debater o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 3.740/2022 para o exercício financeiro de 2023.
Participaram da audiência o presidente da ALPB, Adriano Galdino, o presidente da
Comissão, deputado Branco Mendes, o relator da matéria, deputado Wilson Filho,
e os deputados Dr. Érico, Dr. Taciano Diniz, Felipe Leitão, Irmão César, Moacir
Rodrigues, Rafaela Camaraense, Raniery Paulino e Tovar Correia Lima.
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-participou-na-alpb-daaudiencia-publica-para-debater-ldo-2023

TCE-RJ
TCE-RJ recebe comitiva para tratar da despoluição da Baía de Guanabara
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu nesta terçafeira (17/05) a visita da juíza Luciana Louzada Albuquerque Lopes, da 13ª Vara da
Fazenda Pública, para tratar de assuntos relacionados às obras de despoluição da
Baía de Guanabara. Recebida pelo conselheiro-presidente Rodrigo Melo do
Nascimento, a magistrada estava acompanhada do procurador Rodrigo
Mascarenhas, do coordenador do Programa de Saneamento Ambiental (PSAM),
da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Claudino do Espírito Santo,
e dos promotores de Justiça Rosani da Cunha Gomes e José Alexandre Maximino
Mota.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_recebe_comitiva_para_tratar_da_d
espoluicao_da_baia_de_guanabara
TCE-RS
Robôs desenvolvidos pelo TCE-RS apontam irregularidades e agilizam auditorias
Com o início da pandemia, em 2020, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS)
precisou adaptar-se rapidamente à necessidade de realizar auditorias 100%
remotas, o que acabou acelerando o desenvolvimento e o uso de ferramentas de
Tecnologia da Informação (TI), que tornam esse trabalho mais ágil e eficiente.
Essa evolução permitiu o aprimoramento das auditorias concomitantes, ou seja,
aquelas realizadas durante o andamento de procedimentos como lançamentos de
editais e contratações públicas, realizando a correção dos mesmos e evitando que
o gasto indevido seja efetivado.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/robos-desenvolvidos-pelo-tce-rs-apontamirregularidades-e-agilizam-auditorias/
TCE-SP
Após chegada da pandemia, rede pública hospitalar ganhou quase 6 mil leitos no
Estado
Após a chegada da pandemia da COVID-19 no Brasil, a rede pública de hospitais
instalados no Estado de São Paulo, sob responsabilidade dos municípios ou do
Governo Estadual, ganhou 5.854 vagas para atendimento. O levantamento,
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), abrange o
período entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021 e engloba os 272 hospitais
públicos disponíveis: 71 localizados na Capital e 201 em municípios do interior e do
litoral paulista.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-apos-chegada-pandemia-rede-publica-hospitalarganhou-quase-6-mil-leitos-estado

TCE-SE
Conselheiros entregam programação de Seminário Interestadual ao ministro
Benjamin Zymler
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro
Flávio Conceição, acompanhado do conselheiro Carlos Pinna de Assis, visitou em
Brasília (DF), o ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU)
e, na oportunidade, lhe apresentou a programação do Seminário Interestadual,
organizado pelos Tribunais de Contas de Sergipe e de Alagoas, nos próximos dias
30 e 31, no município de Piranhas (AL).
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1980
Professor Gilfrancisco recebe título de Doutor Honoris Causa da UFS
Integrante do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), o jornalista, historiador e
escritor, Gilberto Francisco Santos, conhecido como Gilfrancisco, recebeu na noite
desta quarta-feira, 18, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal
de Sergipe, em solenidade realizada no auditório da instituição.
A homenagem é um reconhecimento a sua trajetória e produção cultural, bem como
pela sua relevante contribuição à pesquisa, produção jornalística e historiografia
documental.
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1979
TCE-TO
TCE/TO faz homenagem aos conselheiros que formaram primeiro colegiado da
Corte
No Dia Internacional dos Museus, nada melhor que relembrar histórias. Foi assim
que o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) prestou homenagem im
memoriam a trajetória dos três conselheiros que formaram o primeiro colegiado da
Corte tocantinense. Antônio Gonçalves de Carvalho Filho, João de Deus Miranda
Rodrigues e José Ribamar Meneses. As togas usadas por eles estão expostas em
uma nova vitrine dentro do Memorial do Tribunal.
Voluntários divulgam leilão em benefício da construção do Hospital de Amor de
Palmas
https://www.tceto.tc.br/tce-to-faz-homenagem-aos-conselheiros-que-formaramprimeiro-colegiado-da-corte/

