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TCU
TCU avalia uso de inteligência artificial pelo governo federal
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Aroldo
Cedraz, levantamento com o objetivo de avaliar o estágio atual e perspectivas de
utilização de Inteligência Artificial (IA) na administração pública federal (APF),
identificar os riscos associados, conhecer os impactos para o controle e avaliar a
proposta para uma Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA).
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-uso-de-inteligencia-artificialpelo-governo-federal.htm
Comitês de Governança Digital têm dificuldade na gestão de riscos em nível
estratégico
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez levantamento de auditoria para coletar
informações e avaliar o funcionamento dos Comitês de Governança Digital (CGD)
das organizações do Poder Executivo Federal. O foco principal foi em relação à
capacidade desses órgãos na governança e na gestão dos projetos relevantes de
Tecnologia da Informação (TI) para a Administração e para os cidadãos.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/comites-de-governanca-digital-temdificuldade-na-gestao-de-riscos-em-nivel-estrategico.htm
TCU e BNDES lançam Rede Blockchain Brasil e definem próximos passos
O Tribunal de Contas da União (TCU) e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) lançaram, na última segunda-feira (30/5), a Rede
Blockchain Brasil. A rede pública, sem fins lucrativos, já funciona em caráter
experimental e a previsão é de que a primeira aplicação descentralizada ocorra
em 2023.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-e-bndes-lancam-rede-blockchainbrasil-e-definem-proximos-passos.htm

TCE-AM
Servidores e colaboradores do TCE-AM doam sangue para até 244 pessoas
Sessenta e um servidores e colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM) participaram, na terça-feira (31), da campanha de doação de sangue
da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).
Como cada bolsa de sangue gera quatro hemocomponentes, com as doações
feitas pelos servidores e demais colaboradores da Corte de Contas será possível
ajudar 244 pessoas.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55133
TCE-BA
Oficina visa aperfeiçoar planejamento de auditoria para prestação de contas
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) promoveu, nesta terça-feira
(31.05), na sala de treinamento da Escola de Contas Conselheiro José Borba
Pedreira Lapa (ECPL), das 8h30 às 12h, a última etapa da oficina "Planejamento
em Auditoriasde Prestação de Contas", que visa aperfeiçoar o planejamento neste
tipo de auditoria com profissionais integrantes de seis ordens de serviço abertas
pelas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Coordenadorias de Controle Externo (CCEs). O
objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade dos trabalhos auditoriais e a
melhor utilização do Sistema de Gestão de Auditoria (SGA), seguindo as Normas
Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs).
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/oficinas-visam-aperfeicoar-planejamento-deauditoria-para-prestacao-de-contas
TCE-CE
Instituto Rui Barbosa realiza Reunião do Comitê Técnico de Aperfeiçoamento
Profissional
A primeira Reunião do Comitê Técnico de Aperfeiçoamento Profissional do
Instituto Rui Barbosa (2021/2022) aconteceu na manhã desta terça-feira (31/5),
de forma presencial, na sede do Instituto Serzedello Corrêa, Escola de Governo
do TCU, em Brasília-DF. O encontro foi aberto pelo coordenador-geral do IRB,
Juraci Muniz, comandado pela presidente do TCE Piauí, conselheira Lilian
Martins, que também preside o Comitê do IRB, e contou com representantes de
diferentes Tribunais de Contas brasileiros (29 dos 33 TCs).
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4952-instituto-rui-barbosa-realizareuniao-do-comite-tecnico-de-aperfeicoamento-profissional

TCE-ES
“No Espírito Santo não tem espaço para lambança fiscal”, afirma presidente do
TCE-ES
“No Espírito Sando não tem espaço para lambança fiscal. É importante essa
informação para o empreendedor. Estou falando na qualidade do presidente da
instituição que é guardiã da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nem prefeitura, nem
governo do estado, nenhum poder, vai agredir esse pilar das contas públicas
equilibradas”. A afirmação é do presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro Rodrigo Chamoun, durante inauguração do
Observatório da Indústria, espaço que promete ser um marco na inteligência de
dados do Estado.
https://www.tcees.tc.br/no-espirito-santo-nao-tem-espaco-para-lambanca-fiscalafirmou-presidente-do-tce-es/
TCE-GO
Irregularidades em edital levam TCE-GO a suspender licitação da Metrobus para
aluguel de ônibus elétricos
Licitação da Metrobus que supera R$1,4 bilhão para aluguel de ônibus elétricos
foi suspensa por meio de medida cautelar baixada pelo conselheiro Helder Valin,
do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), nesta segunda-feira
(30/mai). A decisão (leia aqui) baseou-se em instrução técnica do Serviço de
Análise Prévia de Editais e Contratos do TCE-GO, em que foram apontadas
várias irregularidades e risco de dano aos cofres públicos. O documento tem ao
todo 72 páginas.
https://portal.tce.go.gov.br/-/irregularidades-em-edital-levam-tce-go-a-suspenderlicitacao-da-metrobus-para-aluguel-de-onibus-eletricos
TCE-MA
Secretaria de fiscalização do TCE realizará nova avaliação em portais da
transparência
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
(TCE-MA) tornou públicas as Ordens de Serviço SEFIS/NUFIS II números 11 e 12
que tratam da realização de mais uma avaliação dos portais da transparência de
fiscalizados da Corte de Contas maranhense. Cumprindo o que determina a
legislação vigente sobre a transparência na gestão pública, a Sefis tem promovido
avaliações periódicas nos portais da transparência como forma de verificar a
obediência, por parte dos gestores públicos, às normas legais nesse campo,
aspecto fundamental no processo de estímulo ao exercício do controle socia.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2353-secretaria-de-fiscalizacao-do-tcerealizara-nova-avaliacao-em-portais-da-transparencia

TCE-MG
Ações pedagógicas do TCE são destaque de parceria com Associação Mineira de
Municípios
Após uma pausa de dois anos, por causa da pandemia de Covid-19, o Congresso
Mineiro de Municípios ganhou uma nova edição com dois dias de realização.
Parceiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), a
Associação Mineira de Municípios (AMM), idealizadora do evento, reuniu cerca de
6 mil pessoas na 37ª montagem que acontece no centro de convenções
Expominas, em Belo Horizonte.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625682
Lançada a 3ª edição da Revista Controle em Foco
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (MPC/MG)
lançou a 3ª edição da Revista Controle em Foco, periódico semestral, também
disponível no site do órgão. A revista, que tem a pretensão de contribuir com o
pensamento científico, além de comentar a jurisprudência do MPC/MG, é
estruturada em três partes. A primeira delas, denominada “Artigos de Opinião”, é
composta de artigos escritos pelos procuradores do MPC/MG; a segunda, de
“Artigos de Jusrisprudência Comentada, e a terceira seção é reservada a “Artigos
Científicos”.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625677
Governador empossa o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deu posse, na segunda-feira
(30/05), na Cidade Administrativa, ao novo procurador-geral do Ministério Público
de Contas (MPCMG), Marcílio Barenco, que ocupará o cargo pelos próximos dois
anos. A solenidade contou com a presença do presidente do TCEMG, Mauri
Torres, e de diversas autoridades do Judiciário, do Executivo e do Controle
Externo. Barenco ocupará o cargo deixado pela procuradora Elke Andrade Soares
de Moura, que esteve à frente da instituição nos últimos quatro anos. O MPCMG
atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do estado e de seus municípios.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625673

Diretora da Escola de Contas do TCEMG participa de reunião em Brasília
promovida pelo IRB
A diretora da Escola de Contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Naila
Mourthe, participou nessa manhã, 31/05, de reunião promovida pelo Instituto Rui
Barbosa (IRB) para discutir algumas ações conjuntas a serem desenvolvidas pela
Rede de Escolas de Contas em 2022. O encontro ocorreu na sede do Instituto
Serzedelo Correa, em Brasília e teve a participação de representantes de Escolas
de Contas de Tribunais de Contas de todo o Brasil.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625675
TCM-PA
Presidente Mara Lúcia participa de Encontro Técnico dos Tribunais de Contas do
Norte, no AM
A presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheira
Mara Lúcia, está participando do I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho dos
Tribunais da região Norte, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas (TCEAM), nos dias 01 e 02 de junho.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/presidente-mara-lucia-participa-de-encontrotecnico-dos-tribunais-de-contas-do-norte-no-am/
Gestor do Fundo de Previdência de São Sebastião da Boa Vista tem contas de
2020 reprovadas e terá de devolver R$ 1,8 milhão
A prestação de contas de 2020 do Fundo de Previdência Municipal de São
Sebastião da Boa Vista foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará (TCMPA) devido a várias irregularidades, entre as quais, a
não comprovação de saldo no valor de R$ 1.817.367,76, que terá de ser
devoldido ao Município devidamente atualizado pelo ordenador de despesas,
José Mendes, em 60 dias, sob pena de sofrer bloqueio de bens.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gestor-do-fundo-de-previdencia-de-saosebastiao-da-boa-vista-tem-contas-de-2020-reprovadas-e-tera-de-devolver-r-18milhao/

Sistema JusLegis bate recorde de acessos em maio
O JusLegis, sistema do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA)
relacionado a consultas de documentos da Corte de Contas, bateu o recorde de
acessos desde sua criação, em dezembro de 2021. Ao todo, foram 11.196 atos
acessados pelos usuários no mês de maio.
Em comparação ao mês de abril, houve uma diferença de mais de três mil
acessos à ferramenta, destacando o período entre os dias 24 a 27, com o projeto
“CAPACITação” 2022, no município polo de Santarém, quando reuniu prefeituras
e câmaras de vereadores de 29 municípios do oeste paraense em cursos
presenciais.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/sistema-juslegis-bate-recorde-de-acessos-emmaio/
TCE-PB
TCE-PB ALERTA PREFEITURAS PARA QUE GASTOS COM FESTEJOS NÃO
COMPROMETAM LIMITES LEGAIS
Os prefeitos de todos os 223 municípios paraibanos estão sendo alertados pelo
Tribunal de Contas do Estado sobre os cuidados que devem observar ao
promoverem festividades financiadas com recursos públicos. A recomendação foi
anunciando pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o
conselheiro Fernando Catão, durante a Sessão Ordinária do Tribunal realizada na
manhã desta quarta-feira (01).
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-alerta-prefeituras-para-que-gastos-comfestejos-nao-comprometam-limites-legais
TCE-PE
Julgada auditoria no patrimônio histórico-cultural de Paudalho
A Primeira Câmara do TCE julgou, nesta terça-feira (31), uma Auditoria Especial
realizada na prefeitura de Paudalho, com objetivo de analisar o desempenho do
poder público na garantia, preservação e melhoramento do patrimônio históricocultural do município. A relatoria foi da conselheira substituta Alda Magalhães.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3852022/junho/6546-julgada-auditoria-no-patrimonio-historico-cultural-de-paudalho

TCE-PI
Conselheira Lilian Martins preside reunião do Comitê de Aperfeiçoamento do IRB
Ocorreu na manhã dessa terça-feira (31) a primeira reunião do Comitê Técnico de
Aperfeiçoamento Profissional do Instituto Rui Barbosa, de forma presencial, na
sede do Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília-DF. O comitê é presidido pela
conselheira Lilian Martins, presidente do TCE Piauí, e reúne representantes de
todas as Escolas de Contas dos TCs do país. No encontro, que foi aberto pelo
coordenador-geral do IRB, Juraci Muniz, 29, dos 33 Tribunais de Contas,
estiveram presentes por meio de seus representantes.
https://www.tce.pi.gov.br/conselheira-lilian-martins-preside-reuniao-do-comite-deaperfeicoamento-do-irb/
TCE-RN
TCE realiza consulta pública em proposta para fortalecer controles internos
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) disponibilizou, nesta quarta-feira,
consulta pública acerca de uma proposta de resolução para regulamentar a
implantação dos sistemas de controle interno de municípios, câmaras municipais
e órgãos estaduais. A resolução irá fortalecer a análise de risco dos sistemas de
controle interno para a proteção de bens e recursos públicos.
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4210#gsc.tab=0
TCE-RR
Sessão especial marca celebração dos 31 anos do TCE em Roraima
A sessão especial do Pleno do Tribunal de Contas (TCERR) realizada nesta
segunda-feira (30), marcou as comemorações dos 31 anos de instalação da Corte
de Contas em Roraima. O evento aconteceu no Plenário com a presença de 158
pessoas entre membros, servidores e convidados. Na abertura foi exibido um
vídeo comemorativo retratando um pouco da atuação do TCERR nesse período.
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1844
TCE-SC
TCE/SC aprecia nesta quarta-feira as contas do governador de 2021
O Tribunal de Contas de Santa Catarina realiza nesta quarta-feira (1º/6), a partir
das 14 horas, sessão extraordinária, em formato telepresencial, para apreciação
das contas de governo e emissão do parecer prévio relativos ao exercício de
2021.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-aprecia-nesta-quarta-feira-contas-do-governador-de2021

Baixos índices de vacinação contra a covid-19 entre crianças e adolescentes
preocupa TCE/SC
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) está acompanhando os
números da vacinação contra a covid-19 no Estado e chama a atenção dos
gestores públicos para os baixos índices de vacinação entre crianças de 5 a 11
anos e adolescentes de 12 a 17 anos. Levantamento feito pela Diretoria de
Informações Estratégicas (DIE), concluído em março, já apresentava um
indicativo do atual cenário. Na época, a taxa de cobertura vacinal entre os
adolescentes, por exemplo, era de 82,1% com a primeira dose e 54,7% com a
segunda dose.
https://www.tcesc.tc.br/baixos-indices-de-vacinacao-contra-covid-19-entrecriancas-e-adolescentes-preocupa-tcesc
TCE-SP
TCESP participa de seminário sobre Direito Eleitoral na Alesp
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP),
Conselheiro Dimas Ramalho, participou, na segunda-feira (30/5), da abertura do
5º Seminário de Direito Eleitoral para Orientação dos Agentes Políticos. O evento,
realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na Capital,
teve o objetivo de discutir as principais alterações na legislação eleitoral, com
destaque às relacionadas à propaganda política e à federação partidária, e
debater o atual cenário em nível estadual.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-participa-seminario-sobre-direito-eleitoralalesp

