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TCE-AM
TCE-AM adere a Programa Nacional de Transparência para mapear sites da
administração pública
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aderiu, na tarde de terça-feira (24),
ao Programa Nacional de Transparência Pública para mapear os sites da
administração pública de todo o Brasil, das três esferas de governo, incluídos os
sites mantidos pelas próprias instituições de controle externo, a partir de acordos
firmados com os Tribunais de Contas.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54599
TCM-BA
PRESIDENTE DO TCM PARTICIPA DE REUNIÃO DA ATRICON SOBRE
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio
Carneiro Filho, participou na tarde dessa terça-feira (24/05) do lançamento do
Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que tem por objetivo avaliar
o nível de transparência e a qualidade das informações nos portais dos poderes e
órgãos fiscalizados pelos tribunais de contas – incluindo os sites mantidos pelas
próprias instituições de controle externo. A iniciativa do programa é da Atricon –
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e a solenidade de
lançamento ocorreu na sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
https://www.tcm.ba.gov.br/presidente-do-tcm-participa-de-reuniao-da-atriconsobre-transparencia-publica/
TCE-CE
TCEduc alcança mais de mil participantes com ações educacionais no Cariri
cearense
O programa de capacitação continuada do TCE Ceará, por meio da Escola de
Contas Instituto Plácido Castelo (IPC), o TCEduc, chegou ao município do Crato.
Cinco cursos simultâneos foram realizados para estudantes, servidores, gestores,
parlamentares e sociedade em geral do município sede e região do Cariri. No total,
1.052 participantes receberam as ações educacionais sobre temas de interesse da
administração pública.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4945-tceduc-alcanca-mais-de-milparticipantes-com-acoes-educacionais-no-cariri-cearense

TCE-MA
TCE cria comissão para promover ações relativas ao Programa Nacional de
Prevenção à Corrupção – PNPC
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) estabeleceu a comissão
que será responsável pela implementação das ações relativas ao Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) no âmbito do órgão de controle
externo. O PNPC é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), por intermédio da Ação 09/2021, coordenada
e executada pelas Redes de Controle nos Estados, patrocinada pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2348-tce-cria-comissao-para-promoveracoes-relativas-ao-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-pnpc
TCE-MT
TCE -MT faz visita técnica ao TCE-SP para conhecer inspeção surpresa em
escolas públicas.
A metodologia usada na fiscalização ordenada em escolas públicas, realizada pelo
Tribunal de Contas de São Paulo, foi apresentada nesta terça-feira (24) ao
conselheiro Antonio Joaquim e uma equipe do Tribunal de Contas de Mato Grosso
(TCE-MT). A visita técnica foi articulada com o propósito de entender e buscar
cooperação para aplicar esse tipo de fiscalização nas escolas do Estado de Mato
Grosso.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-faz-visita-tecnica-ao-tce-sp-paraconhecer-inspecao-surpresa-em-escolas-publicas/54238
TCE-MS
TCE-MS ratifica adesão à A3P e cria comissões para implementar ações
O Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul desta quarta-feira,
25 de maio, traz uma portaria que institui as comissões para a implementação da
Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P.
A Corte de Contas ratificou sua adesão à A3P e, com a portaria assinada pelo
presidente, conselheiro Iran Coelho das Neves, institui a formação de duas
comissões, gestora e executiva, integradas por servidores do Tribunal, que vão
atuar no desenvolvimento de ações e procedimentos para gestão institucional da
Agenda Ambiental no âmbito do TCE-MS.
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6596/tce-ms-ratifica-adesao-a-a3p-ecria-comissoes-para-implementar-acoes

TCE-MG
Diretora da Escola de Contas de Alagoas visita Escola de Contas de Minas
A diretora da Escola de Contas do Estado de Alagoas, Kézia Rodrigues, que
também é vice-presidente da Associação Brasileira das Escola do Legislativo e de
Contas (Abel), esteve em reunião nesta manhã (25/05), com a diretora da Escola
de Contas Professor Pedro Aleixo, Naila Mourthé.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625663
TCE-PA
Conselheira Lourdes Lima recebe honrarias do Corpo de Bombeiros
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheira Lourdes Lima,
recebeu duas honrarias do Governo do Estado e do comandante geral do Corpo de
Bombeiros do Estado do Pará na manhã da última sexta-feira, 20.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6502-conselheira-lourdes-limarecebe-honrarias-do-corpo-de-bombeiros
TCE-RJ
TCE-RJ determina anulação de licitação em Duque de Caxias
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a anulação
de procedimento licitatório promovido pela Prefeitura de Duque de Caxias.
Estimada em R$ 71,3 milhões, por meio de Sistema de Registro de Preços, a
licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para realização
de serviços contínuos de recomposição e limpeza de drenagem superficial,
instalações hidro sanitárias, base e vias, usinagem, transporte e aplicação
mecânica de massa grossa em diversos logradouros.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_anulacao_de_licitacao_
em_duque_de_caxias
TCM-RJ
Acordo de Cooperação Técnica levará experiência de auditorias ordenadas aos
TCs
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz
Antonio Guaraná, assinou, na tarde desta terça-feira (24/05), ao lado do Presidente
do TCE/RS, Alexandre Postal, o Acordo de Cooperação Técnica com os TCs, para
levar experiência da auditoria ordenada aos Tribunais de todo o País.
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16093&detalhad
a=2&downloads=0

TCE-RS
TCE-RS assina adesão ao Programa Nacional de Transparência para mapear sites
de administração pública no país
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, participou esta tarde (24), em São Paulo, do lançamento do Programa
Nacional de Transparência. A iniciativa é da Atricon e objetiva mapear os sites da
administração pública de todo país, das três esferas de governo, incluindo os sites
mantidos pelas próprias instituições de controle externo, a partir de acordos
firmados com os Tribunais de Contas.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-assina-adesao-ao-programanacional-de-transparencia-para-mapear-sites-de-administracao-publica-no-pais/
TCE-SC
TCE/SC é citado em artigo por contribuir para a promoção da transparência e da
participação social
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) foi citado nesta terça-feira (24/5)
em artigo no jornal O Estado de São Paulo, um dos principais veículos de
comunicação do país, como uma das entidades catarinenses interessadas em
contribuir com o desenvolvimento do chamado Governo Aberto - um conjunto de
ações para auxiliar órgãos públicos a atingir um nível superior de transparência,
participação social e controle de contas.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-citado-em-artigo-por-contribuir-para-promocao-datransparencia-e-da-participacao-social
TCE-SP
TCE compartilha tecnologia de fiscalização com Tribunais de Contas de todo o
Brasil
Com o objetivo de compartilhar a experiência e as soluções de tecnologia adotadas
nas ações de fiscalizações ordenadas, o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCESP) firmou, na terça-feira (24/5), acordo de cooperação técnica com a
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O termo foi
assinado pelo Presidente do TCESP, Conselheiro Dimas Ramalho, e pelo
Presidente da Atricon, Conselheiro Cezar Miola, sem qualquer custo ou
transferência de recursos financeiros.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-compartilha-tecnologia-fiscalizacao-comtribunais-contas-todo-brasil

TCM-SP
TCMSP e Atricon lançam Programa Nacional de Transparência Pública
Nesta terça-feira (24), o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e a
Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) lançaram o Programa
Nacional de Transparência Pública. A iniciativa pretende mapear os sites da
administração pública de todo o Brasil, das três esferas de governo, incluídos os
sites mantidos pelas próprias instituições de controle externo, a partir de acordos
firmados com os Tribunais de Contas.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46377

