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CORREÇÃO:
TCM-PA
Cursos e palestras do “CAPACITação” levam orientação técnica a gestores e
servidores municipais do Oeste paraense
A primeira edição do projeto “CAPACITação 2022”, realizada pela Escola de Contas
Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos Municípios do
Pará (TCMPA), está qualificando cerca de 300 pessoas, entre servidores e gestores
públicos municipais paraenses, tendo sido disponibilizados cerca de 20 cursos e
palestras.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/cursos-e-palestras-do-capacitacao-levamorientacao-tecnica-a-gestores-e-servidores-municipais-do-oeste-paraense/
TCU
TCU articula cooperação entre a ONU e a Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai)
Em novembro deste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) representará o
Brasil na presidência da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai). A instituição é autônoma, independente, profissional e
apolítica e tem, entre seus objetivos, atuar como voz reconhecida das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) no mundo inteiro.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-articula-cooperacao-entre-a-onu-e-aorganizacao-internacional-de-entidades-fiscalizadoras-superiores-intosai.htm
TCE-AL
Escola de Contas Públicas TCE/AL coordena painel no XXXV Encontro da
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas
Na tarde de hoje (26), a Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de
Mendonça coordenou o painel com o tema: “As escolas dos tribunais de contas
como indutoras do controle externo”, no XXXV Encontro da Associação Brasileira
das Escolas do Legislativo e de Contas, que está acontecendo na sede da Escola
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDgzMA==&titulo=Escola_de_Contas_P%C3%BAblicas_TCE/AL_
coordena_painel_no_XXXV_Encontro_da_Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira
_das_Escolas_do_Legislativo_e_de_Contas&cat=MQ==

TCE/AL participa da capacitação do MMD-TC
Os conselheiros substitutos do Tribunal de Contas de Alagoas, Alberto Pires e Ana
Raquel Ribeiro, participam da capacitação das comissões de Avaliação e de
Controle de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC). O evento
teve início nesta quarta-feira e será sediado até sexta-feira (27), no Tribunal de
Contas dos Municípios de São Paulo.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDgyNg==&titulo=TCE/AL_participa_da_capacita%C3%A7%C3%A
3o_do_MMD-TC&cat=MQ==
TCE-AM
Presidente do TCE-AM recebe visita institucional de reitor da UEA
Em uma visita institucional realizada na manhã desta quinta-feira (26), o
conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico
Desterro, recebeu o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), André
Zogahib.
Durante a visita, o recém empossado reitor conversou com o conselheiropresidente sobre parcerias e sobre Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs)
firmados entre a universidade e o TCE-AM para contratação e renovação do quadro
de professores para unidades da UEA que realizam cursos especiais no interior do
Amazonas.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54706
TCE-BA
Servidores do TCE/BA participam da capacitação das Comissões de Avaliação e
de Controle do MMD-TC
Os auditores estaduais de controle externo do TCE/BA Henrique Pereira Santos
Filho e Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque coordenaram uma comissão de
construção de critérios referente à Fiscalização da Gestão Pública durante a
Pandemia no que tange à Educação. A apresentação dos servidores, membros do
Comitê de Garantia da Qualidade do TCE/BA e membros das Comissões de
Controle e Garantia da qualidade do MMD/QATC, nesta sexta-feira (27.05),
integrou a capacitação das comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do
Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), que teve sua abertura na quartafeira (25.05), em formato híbrido, no Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCM/SP). Participaram também da capacitação das comissões as servidoras
Ivonete Dionízio e Simone Barbosa Costa, além do servidor Augusto Cesar Pinheiro
de Mattos.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-do-tce-ba-participam-dacapacitacao-das-comissoes-de-avaliacao-e-de-controle-do-mmd-tc

TCE-CE
Gestores do TCE Ceará participaram de capacitação do Marco de Desempenho
dos Tribunais de Contas
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi um dos órgãos participantes da
capacitação das Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de
Medição de Desempenho das Cortes (MMD-TC). O treinamento, que reuniu mais
de 230 servidores de órgãos de controle, foi realizado em formato híbrido, de 25 a
27/5, e sediado no TCM-SP.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4949-gestores-do-tce-cearaparticiparam-de-capacitacao-do-marco-de-desempenho-dos-tribunais-de-contas
TCE-MT
TCE-MT lança programação do mês do Meio Ambiente na próxima terça-feira (31)
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança, na próxima terça-feira (31),
uma extensa programação em comemoração ao mês do Meio Ambiente.
Desenvolvida pelo Comitê Ambiental (Comam), a ação busca estimular a cultura
da preservação e do desenvolvimento sustentável entre os servidores e no estado.
Com exposição ambiental e plantio de mudas nativas pelos conselheiros,
procuradores de contas, servidores e convidados, a abertura também dá início a
campanha de distribuição de mudas de goiaba, jabuticaba, acerola, bacupari e Ipê
a todos que circulam pelo Centro Político Administrativo.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-lanca-programacao-do-mes-do-meioambiente-na-proxima-terca-feira-31/54250
TCE-MS
Escola de Controle Externo do TCE-MS comemora 12 anos
A Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul, está em comemoração nesta sexta-feira, 27 de maio. A
data, celebra os 12 anos da Escola que foi criada pela Lei nº 3.906, de 27 de maio
de 2010.
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6603/escola-de-controle-externo-dotce-ms-comemora-12-anos

TCE-PE
Auditoria vai acompanhar obra da II Perimetral Metropolitana Norte
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas votou, em sessão realizada na quintafeira (26), pela não homologação de uma Medida Cautelar (Processo TC nº
22100141-4), emitida monocraticamente pela conselheira Teresa Duere no dia 6
de abril deste ano. A decisão suspendia os pagamentos e a execução dos serviços
do Contrato da Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), por indícios
de sobrepreço nos serviços de terraplanagem, demolição de concreto e de
paisagismo (reboco), apontados pela equipe do Núcleo de Engenharia do TCE.
Teresa Duere é a relatora das contas da CEHAB em 2022. A contratação foi feita
com a empresa Via Técnica Construção Ltda. para a implantação da II Perimetral
Metropolitana Norte/Via Metropolitana Norte, relativa ao Projeto de Urbanização da
Bacia do Fragoso, avaliada em R$ 25.390.723,65.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3842022/maio/6542-auditoria-vai-acompanhar-obra-da-ii-perimetral-metropolitananorte
TCE-PI
“Sextas Sem Conta” realiza nova edição com foco nas mulheres
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) realizou na manhã desta sextafeira (27) mais uma edição do projeto “Sextas Sem Conta”, dessa vez, com foco
nas mulheres, com o tema “Amélias, Marias e Marielles”. O evento, realizado no
plenário do Tribunal, contou com uma exposição realizada pela presidente da União
Brasileira de Mulheres no Piauí e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Mulher, Tatiane Seixas; da presidente do TCE Piauí, conselheira Lilian
Martins; e da delegada de Polícia Civil, Anamelka Cadena, que falaram sobre
contextos históricos, direitos, feminicídio, entre outros temas ligados às mulheres.
https://www.tce.pi.gov.br/sextas-sem-conta-realiza-nova-edicao-com-foco-nasmulheres/
TCE-PI assina acordo de cooperação para Programa Nacional de Transparência
A conselheira Lilian Martins, presidente do TCE Piauí, participou na terça (24) do
lançamento do Programa Nacional de Transparência Pública, uma iniciativa da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), com apoio
do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Conaci, da Abracom, do CNPTC e do Tribunal
de Contas do Mato Grosso (TCE-MT). Na oportunidade, a conselheira Lilian Martins
assinou o Acordo de Cooperação Técnica, ao lado dos demais presidentes dos
TCs, que serão os executores do programa.
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-participa-do-lancamento-do-programa-nacional-detransparencia/

Servidores do TCE-PI participam de capacitação do MMD-TC promovida pela
Atricon
Membros e servidores do TCE Piauí participam em São Paulo de uma capacitação
para as comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de Medição
de Desempenho (MMD-TC), que ocorre na sede do Tribunal de Contas dos
Municípios de São Paulo (TCM-SP). Na oportunidade, o conselheiro substituto
Jaylson Campelo, que é coordenador técnico do MMD-TC, participou da mesa de
abertura da capacitação, que iniciou na quarta-feira (25) e segue até esta sexta
(27), reunindo mais de 230 servidores de TCs de todo o país. Do TCE Piauí, além
do conselheiro substituto Jaylson Campelo, também participam: o conselheiro
Kennedy Barros e os servidores: Lucine Batista, Luis Batista, Bruno Cavalcanti,
Valéria Leal, Marta Fernandes e Débora Jamille.
https://www.tce.pi.gov.br/servidores-do-tce-pi-participa-de-capacitacao-do-mmdtc-promovida-pela-atricon/
TCE-RJ
TCE-RJ aprecia contas do Poder Executivo estadual de 2021
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realizará dia 30 de
maio, às 14h30, sessão especial para apreciar as Contas de Governo do chefe do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro referentes ao ano de 2021, sob
responsabilidade do governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva. A relatoria é do
conselheiro-substituto Marcelo Verdini Maia. A sessão acontecerá no plenário do
TCE-RJ (Praça da República, 70, 6º andar, Centro), e poderá ser acompanhada ao
vivo pelo canal do TCE-RJ no YouTube.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_aprecia_contas_do_poder_executi
vo_estadual_de_2021
Governo do Estado apresenta TAG para recompor valores na Educação
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu, nesta quintafeira (26/05), a minuta do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) proposto pelo
Governo do Estado para recompor valores não aplicados em manutenção e
desenvolvimento do ensino entre 2016 e 2021. Nesses anos, o Estado não cumpriu
o investimento mínimo constitucional em Educação, o que resultou em um passivo
de R$ 3,5 bilhões, segundo o próprio Governo.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/governo_do_estado_apresenta_tag_para
_recompor_valores_na_educacao

TCM-RJ
Mobilidade Urbana é tema de reunião do TCMRJ com TCE-PB
Em reunião com o presidente Luiz Antonio Guaraná, os Conselheiros Fernando
Rodrigues Catão, Presidente do TCE-PB, e Arnóbio Alves Viana (TCE-PB) ouviram
relatos sobre as visitas técnicas e os trabalhos de fiscalização realizados na área
de Mobilidade Urbana.
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16103&detalhad
a=2&downloads=0
TCE-SC
TCE/SC oficia gestores de educação para realização de busca ativa de crianças e
adolescentes em evasão escolar e orienta outras providências
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) encaminhou nesta quinta-feira
(26/5) ofício circular aos prefeitos de todo o Estado e ao secretário de Estado da
Educação, orientando para que sejam tomadas providências para a busca ativa de
crianças e adolescentes em situação de evasão escolar, o fornecimento de
alimentação e transporte adequados, a garantia de conectividade para assegurar o
acesso à internet e garantir a recomposição do aprendizado, além de incentivar a
vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-oficia-gestores-de-educacao-para-realizacao-debusca-ativa-de-criancas-e-adolescentes-em
TCE/SC concede prazo de 20 dias para prefeitos informarem as providências
voltadas ao cumprimento da Lei de Liberdade Econômica
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, encaminhou, nesta quinta-feira (26/5), o Ofício
Circular 5/2022 a 207 municípios catarinenses para reiterar a necessidade de
informar ao TCE/SC, no prazo de 20 dias, as providências adotadas com vistas à
operacionalização e à aplicabilidade da Lei (federal) n. 13.874/2019 e da Lei
(estadual) n. 18.091/2021, que tratam da liberdade econômica.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-concede-prazo-de-20-dias-para-prefeitosinformarem-providencias-voltadas-ao-cumprimento-da

Municípios podem utilizar recursos do FIA para despesas de investimentos em
instituições governamentais e ONGs, diz TCE/SC
O Tribunal de Contas de Santa Catarina entendeu que é possível os municípios
utilizarem recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) para aquisição de
equipamento e material permanente destinados a instituições governamentais e
não governamentais (ONGs), assim como para a contratação de serviços e
aquisição de materiais para a execução de obras nessas organizações. A decisão
334/2022 foi proferida em resposta a uma consulta da prefeitura de Joinville.
https://www.tcesc.tc.br/municipios-podem-utilizar-recursos-do-fia-para-despesasde-investimentos-em-instituicoes

