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TCU
TCU discute ações de controle externo com atores da sociedade
O Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública (Cecap) do
Tribunal de Contas da União (TCU) promoveu, na última semana, um ciclo de
reuniões entre grupos temáticos (GT) e conselheiros para discutir ações de
controle externo realizadas pelo Tribunal. O objetivo foi ouvir a sociedade e
transformar as sugestões dos mentores em trabalhos a serem realizados pelos
GT. A ação do Cecap, presidido pela ministra Ana Arraes, faz parte do plano de
trabalho anual do conselho.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-discute-acoes-de-controle-externocom-atores-da-sociedade.htm
TCE-AC
TCE/AC CONCLUI PENÚLTIMA
EDUCAÇÃO POR INDICADORES

CAPACITAÇÃO

SOBRE

GESTÃO

DA

O Tribunal de Contas do Estado do Acre concluiu nesta sexta-feira, 03, a
capacitação Gestão da Educação Por Indicadores aplicada aos profissionais da
educação dos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.
As oficinas estão sendo aplicadas, por meio, da Escola de Contas, Conselheiro
Alcides Dutra de Lima, ministradas pelos professores Binho Marques e Flávia
Nogueira, de forma virtual. Na próxima terça-feira, 07, será iniciada a última turma
desta oficina e será voltada para os profissionais da educação dos municípios de
Acrelândia e Senador Guiomard.
https://tceac.tc.br/2022/06/06/tce-ac-conclui-penultima-capacitacao-sobre-gestaoda-educacao-por-indicadores/
CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS OFERTADO PELO TCE/AC AOS
SERVIDORES DO MPE/AC É ENCERRADO COM EXCELENTE AVALIAÇÃO
O curso de Licitações e Contratos Com Orientações da Nova Lei nº 14.133/2021,
ofertado aos servidores do Ministério Público – MPE/AC, pelo Tribunal de Contas,
por meio da Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, foi encerrado
nesta quinta-feira, 02, com uma excelente avaliação por parte das duas
instituições parceiras.
https://tceac.tc.br/2022/06/03/curso-de-licitacoes-e-contratos-ofertado-pelo-tce-acaos-servidores-do-mpe-ac-e-encerrado-com-excelente-avaliacao/

TCE/AC ENCERRA CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
PARA SERVIDORES DA PREFEITURA DE RIO BRANCO
O Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Escola de Contas,
Conselheiro Alcides Dutra de Lima encerrou na manhã desta sexta-feira, 03, o
Curso Gestão e Fiscalização de Contratos, ofertado para servidores da prefeitura
de Rio Branco. Com uma carga horária de 20 horas aula, o curso foi iniciado na
manhã da segunda-feira, 30, no auditório da Associação dos Municípios do Acre –
AMAC e foi ministrado pelo Auditor de Controle Externo do TCE/AC, Lourival
Nolasco. Representando o Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Ronald
Polanco, a Diretora Administrativa e Financeira do TCE/AC, Ana Cristina Araújo
participou do encerramento do curso.
https://tceac.tc.br/2022/06/03/tce-ac-encerra-curso-de-gestao-e-fiscalizacao-decontratos-para-servidores-da-prefeitura-de-rio-branco/
TCE-AL
Escola de Contas do TCE/AL realiza I Congresso Alagoano de Direito
Administrativo
A Escola de Contas Públicas realiza, nos dias 03 e 04 de, o I Congresso
Alagoano de Direito Administrativo, primeiro evento presencial e de grande porte
na área de Direito Público em Alagoas, juntamente ao Instituto de Direito
Administrativo de Alagoas (IDAA), a Escola Superior da Advocacia da OAB-AL e a
Associação dos Municípios Alagoanos (AMA).
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDgzNA==&titulo=Escola_de_Contas_do_TCE/AL_realiza_I_Cong
resso_Alagoano_de_Direito_Administrativo&cat=MQ==
TCE-CE
TCE Ceará desenvolve portal informativo em aderência à Lei Geral de Proteção
de Dados
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o objetivo de ampliar o
conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/18),
desenvolveu um site com informações e ações da Corte para a adequação à
LGPD. Em vigência desde setembro de 2020, a Lei busca promover mecanismos
de segurança de informações e determina que os órgão públicos e empresas
privadas se ajustem às medidas protetivas necessárias para resguardar os dados
dos cidadãos.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4960-tce-ceara-desenvolve-portalinformativo-em-aderencia-a-lei-geral-de-protecao-de-dados

TCE-GO
Gaepe-GO atua em várias frentes pela educação em Goiás
Em mais uma reunião realizada nesta quinta-feira (2/jun) pelo Gabinete de
Articulação para a Efetividade da Política Educacional em Goiás (Gaepe-GO)
foram deliberados temas como o uso dos recursos da Lei 14.172, que garante a
conectividade na Educação, o programa Busca Ativa Escolar e apresentação
previa dos resultados dos questionários de diagnóstico dos conselhos municipais
e secretarias de educação.
https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-atua-em-varias-frentes-pela-educacao-emgoias
TCE-MA
TCE estabelece prazo para que prefeitos respondam aos questionários
eletrônicos sobre Saneamento Básico, Resíduo Sólidos e Requisitos Mínimos
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) definiu o período no qual
os prefeitos maranhenses devem enviar ao órgão de controle externo as
informações solicitadas pelos questionários eletrônicos sobre Saneamento
Básico, Resíduo Sólidos e Requisitos Mínimos. Os gestores públicos devem
preencher até o dia 30 de junho os questionários no Sistema de Informações do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (INFORME), disponível no endereço
eletrônico http://www.tce.ma.gov.br. De acordo com a Instrução Normativa
TCE/MA nº 69/2021, os gestores que descumprirem o prazo previsto para o envio
das informações estarão sujeitos à aplicação de sanções administrativas previstas
em lei e a multa de R$ 2.000,0 (dois mil reais).
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2364-tce-estabelece-prazo-para-queprefeitos-respondam-aos-questionarios-eletronicos-sobre-saneamento-basicoresiduo-solidos-e-requisitos-minimos
TCE-MG
Tribunal apresenta novo portal de análise de dados
Um espaço em que apresenta ferramentas de análise capazes de converter
grandes volumes de dados em painéis informativos simplificados e de fácil
visualização. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas criou o hotsite “Painel
Suricato”. O novo portal pode ser acessado pela página principal do site do
TCEMG, no canto superior esquerdo, clicando no link “Portal de análise de
Dados”.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625690

TCE-PA
Tribunal de Contas adere ao Pacto Nacional pela Primeira Infância
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) está entre as instituições que
aderiram ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa do Conselho
Nacional de Justiça em prol da concretização do Marco Legal da Primeira Infância
(Lei Federal nº 13.257), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº
8.069) e de todo o sistema de proteção integral à criança. O Pacto prevê a
cooperação técnica e operacional entre as instituições participantes, com vistas
ao aprimoramento da infraestrutura necessária à proteção do interesse da criança
e à prevenção da improbidade administrativa dos servidores públicos e demais
atores da rede de proteção à primeira infância.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6525-tce-pa-adere-ao-pactonacional-pela-primeira-infancia
Finanças do estado foi tema da 27ª Sexta da Integração
Maior controle da arrecadação tributária e o combate à sonegação fiscal são
algumas das ações que vêm garantindo o equilíbrio fiscal do Pará, conforme
exposição do secretário de Estado da Fazenda, René de Oliveira e Sousa Júnior,
palestrante da 27ª Sexta da Integração, realizada no dia 3 de junho, no Auditório
Ministro Nogueira, do TCE-PA. Durante a abertura do evento, a Conselheira
Presidente do TCE-PA, Lourdes Lima, ressaltou o papel da Sexta da Integração,
que consiste em reunir servidores e representantes de seus órgãos
jurisdicionados na discussão de temas relevantes para a administração pública e
para os cidadãos.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6522-financas-do-estado-foitema-da-sexta-da-integracao
Versão 4.0 do PAE é tema de reunião entre Secex e Seplad
A Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas do Estado do
Pará (TCE-PA) e equipe técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e
Administração (Seplad) estiveram reunidas para tratar do aperfeiçoamento da
nova versão 4.0 do Processo Administrativo Eletrônico (PAE). O sistema é
utilizado pela Secex no âmbito da fiscalização, considerando a prerrogativa de
acesso deste Tribunal de Contas, no uso de suas competências, a todas as fontes
de informação disponíveis, inclusive aos sistemas eletrônicos de processamento
de dados. O PAE é o sistema de gestão de documentos digitais do Poder
Executivo Estadual que vem sendo utilizado pelo TCE-PA desde 2020, em razão
das restrições às fiscalizações in loco, impostas pela pandemia da covid-19.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6516-secex-realiza-reuniaotecnica-com-seplad

TCE-PE
Tribunal Solidário está recebendo doações para vítimas das chuvas
Devido às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nos
últimos dias, a ONG Tribunal Solidário, o Sindicontas e a Associação dos
Auditores estão arrecadando doações para serem entregues às famílias mais
prejudicadas. Alimentos, roupas, materiais de limpeza e higiene pessoal estão
sendo recebidos no hall do edifício Dom Helder Câmara, prédio sede do Tribunal
de Contas de Pernambuco.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3442021/maio/6547-tribunal-solidario-esta-recebendo-doacoes-para-vitimas-daschuvas
TCE-PI
Revista TCE-PI abre chamada para envio de artigos
A Revista do TCEPI, vinculada à Escola de Gestão e Controle Alcides Nunes do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, convida pesquisadores, professores,
mestres e doutores do Brasil e do exterior a submeterem seus artigos para
publicação no periódico edição 2022. O prazo para envio dos artigos é de 06 de
junho a 20 de julho.
https://www.tce.pi.gov.br/revista-tce-pi-abre-chamada-para-envio-de-artigos-2/
TCM-RJ
Semana do Meio Ambiente no TCMRJ: causas e efeitos da perda da
biodiversidade
Biodiversidade é definida como a variedade de organismos vivos de todas as
origens. Ecossistemas saudáveis e biodiversos sustentam a vida na Terra,
fornecendo ar, água, alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial.
Portanto, são a base dos recursos, serviços e indústrias, apresentando grande
importância ambiental e econômica.
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16147&detalhad
a=3&downloads=0

TCE-RO
Quantificação de dano em acordos de não persecução civil é tema de artigo de
servidor do TCE-RO divulgado nacionalmente no Conjur
O artigo do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO), João Marcos de Araújo Braga Júnior, intitulado “Quantificação de dano em
acordos de não persecução civil”, foi divulgado no boletim de notícias do
Consultor Jurídico (Conjur), renomada publicação do mundo jurídico-legal. Entre
outros pontos, o articulista discorre sobre as implicações resultantes do parágrafo
3º do artigo 17-B da Lei nº 8.429/92, recentemente incluído pela Lei nº 14.230/21
(também denominada Nova Lei da Improbidade Administrativa).
https://tcero.tc.br/2022/06/03/quantificacao-de-dano-em-acordos-de-naopersecucao-civil-e-tema-de-artigo-de-servidor-do-tce-ro-divulgado-nacionalmenteno-conjur/
TCE-RR
TCERR reforça a importância de Cartilha de Conscientização e Combate ao
Assédio Moral e Sexual do IRB
Debater sobre o assédio vai muito além de uma pauta moral: é debater sobre
saúde e segurança laboral, e isso é dever de toda instituição pública. Neste
sentido, o Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social, do
Instituto Rui Barbosa, lançou em 2021 a Cartilha de Conscientização e Combate
aos Assédios Moral e Sexual nos Tribunais de Contas. O comitê tem como uma
de suas atribuições incentivar a publicação e divulgação de obras e trabalhos
técnicos, bem como o compartilhamento de boas práticas.
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1850
TCE-SC
Serviço de Agendamento Virtual do TCE/SC conta, agora, com atendimento pelo
gabinete do conselheiro Luiz Roberto Herbst
A partir desta segunda-feira (6/6), jurisdicionados, procuradores, advogados e
público em geral, que tenham dúvidas sobre processos, atos e procedimentos
vinculados ao gabinete do conselheiro Luiz Roberto Herbst, do Tribunal de Contas
de Santa Catarina, poderão utilizar o Agendamento Virtual. O serviço está
disponível no banner Atendimento Virtual, localizado no lado direito da página
principal do Portal do TCE/SC.
https://www.tcesc.tc.br/servico-de-agendamento-virtual-do-tcesc-conta-agoracom-atendimento-pelo-gabinete-do-conselheiro

TCM-SP
TCMSP, TCU e Tribunais do país apresentam resultados do 7º Ciclo da
Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento
O Tribunal de Contas da União (TCU), em parceria com o Tribunal de Contas do
Município de São Paulo (TCMSP) e outros 19 órgãos de controle do Brasil,
finalizou o 7º Ciclo de Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento. O
trabalho, iniciado em 2015, acompanha a gestão das folhas de pagamento dos
órgãos e entidades do país, a partir do cruzamento de bases de dados.
Mensalmente, a Unidade de Informações Estratégicas (UIE) do TCMSP
encaminha dados das folhas de pagamento de ativos e inativos do Município de
São Paulo ao TCU, que cruza tais informações com as folhas de outros entes
federativos e com as bases de dados do Governo Federal.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46668
TCE-TO
TCs do Norte escolhem TCE/AM para sediar seminário sobre desmatamento
ilegal
Após dois dias de amplos debates e análise da realidade ambiental de cada
estado, os conselheiros-presidentes dos Tribunais de Contas da Região Norte
concluíram o I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho, sediado no Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE/AM).
https://www.tceto.tc.br/tcs-do-norte-escolhem-tce-am-para-sediar-seminariosobre-desmatamento-ilegal/

