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TCE-AM
Conselheiro do TCE-AM suspende shows de artistas nacionais em Borba
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari Moutinho
Júnior, suspendeu os shows dos cantores Vitor Fernandes e Tarcísio do
Acordeon no município de Borba. Os eventos estavam previstos para acontecer
na festa de Santo Antônio de Borba, no próximo dia 12 de junho.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55608
TCE-CE
Conselheiro Edilberto Pontes participa do 7º Congresso Internacional de Direito
Financeiro
O conselheiro Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e vicepresidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, foi um dos palestrantes, na
manhã desta quinta-feira (9/6), dentro da programação do 7º Congresso
Internacional de Direito Financeiro. O evento está acontecendo, de 8 a 10 de
junho, na sede do TCE/SC, em Florianópolis, com transmissão pelo canal do
órgão no YouTube.
TC-DF
TCDF recebe membros do Tribunal Administrativo de Moçambique
O Tribunal de Contas do Distrito Federal recebe, esta semana, a visita de cinco
juízes do Tribunal Administrativo de Moçambique, órgão que tem atribuições
semelhantes ao Tribunal de Contas da União no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 8
de junho, a comissão visitou a Presidência do TCDF e acompanhou a sessão
plenária virtual da Corte de Contas do DF.
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-recebe-membros-do-tribunal-administrativo-democambique/
TCE-ES
Painel de Concessões Comuns e PPPs do TCE-ES é destaque na reunião do
Instituto Rui Barbosa
O Painel de Concessões Comuns e PPPs do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (TCE-ES) foi destaque na reunião do Comitê Técnico do Instituto
Rui Barbosa (IRB), sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações
dos Tribunais de Contas.
https://www.tcees.tc.br/painel-de-concessoes-comuns-e-ppps-do-tce-es-edestaque-na-reuniao-do-instituto-rui-barbosa/

TCE-MS
Corregedor-geral do TCE-MS faz abertura de Congresso Internacional em
Florianópolis
Autoridades e mais de 200 representantes dos Tribunais de Contas do País
prestigiaram a cerimônia de abertura do 7º Congresso Internacional de Direito
Financeiro realizado na noite de quarta-feira (08), no Auditório do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), em Florianópolis. O evento com
duração até sexta-feira (10/06) está sendo realizado no sistema híbrido, com
participantes presenciais e on-line, e traz na pauta dos debates a “Crise fiscal e a
reforma financeira do Estado, à luz das políticas públicas”. O congresso é uma
realização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), do
Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6618/corregedor-geral-do-tce-ms-fazabertura-de-congresso-internacional-em-florianopolis
TCE-MS será o primeiro a ser avaliado no QATC em 2022
Representantes de todos os setores do TCE-MS participaram na manhã desta
quinta-feira, 9/6, de uma reunião onde foram apresentados o cronograma e o
método de trabalho a serem aplicados no Programa de Qualidade e Agilidade dos
Tribunais de Contas – QATC. O Programa, realizado a cada dois anos, é a
principal ação da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) para o
aprimoramento do sistema nacional de controle externo, contribuindo para uma
atuação harmônica e uniforme das Cortes de Contas, aprimorando a qualidade e
agilidade das auditorias e dos julgamentos, valorizando o controle social e
oferecendo serviços de excelência a partir de um padrão de fácil verificação e
confirmação.
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6620/tce-ms-sera-o-primeiro-a-seravaliado-no-qatc-em-2022
TCM-PA
Câmara de Santa Izabel tem contas de 2019 reprovadas: gestor terá de devolver
R$ 262 mil
O Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) não aprovou
a prestação de contas de 2019 da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, de
responsabilidade de Marco Teixeira. Ele cometeu irregularidades como o
pagamento de diárias sem comprovação e a realização de despesas sem
licitação. O processo foi relatado pelo conselheiro Cezar Colares.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/camara-de-santa-izabel-tem-contas-de-2019reprovadas-gestor-tera-de-devolver-r-262-mil/

TCE-PE
TCE avalia cumprimento da Lei de Usuários de Serviços Públicos
O Tribunal de Contas do Estado realizou um estudo que avaliou o grau de
atendimento à Lei de Usuários de Serviços Públicos pelo Poder Executivo do
Estado e municípios pernambucanos. A Lei Federal (nº 13.460/2017) trata das
ouvidorias públicas como principal canal de denúncias e reclamações por parte da
sociedade, sendo um instrumento de defesa de direitos, de melhoria da gestão e
de mediação da relação entre cidadão e Estado.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3852022/junho/6555-tce-avalia-cumprimento-da-lei-de-usuarios-de-servicos-publicosem-pernambuco
TCE-PI
Auditores do Mato Grosso do Sul realizam visita técnica ao TCE-PI para conhecer
Laboratório Móvel
Nos dias 08 e 09 de junho, auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do
Sul visitaram o Tribunal de Contas do Estado do Piauí para conhecer a
experiência de fiscalização de obras rodoviárias com o Laboratório Móvel de
Análise de Materiais. Durante a visita, a equipe da Divisão de Controle e
Acompanhamento de Obras Rodoviárias e Mobilidade Urbana compartilhou com
os auditores César Augusto de Moraes, Fernando Azevedo, Francisco Sobral e
Michelle Gomes do TCE-MS os procedimentos, técnicas, desafios e resultados na
área de fiscalização de obras públicas.
https://www.tce.pi.gov.br/auditores-do-mato-grosso-do-sul-realizam-visitamtecnica-ao-tce-pi-para-conhecer-experiencia-do-laboratorio-movel/
TCE-RJ
Auditoria traça panorama de infraestrutura em mobilidade urbana no Estado
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realizou auditoria
governamental de levantamento para verificar informações referentes a
infraestrutura em mobilidade urbana no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dos
91 municípios sob a sua jurisdição. O trabalho busca subsidiar as atividades do
TCE-RJ com avaliações de risco sistêmico em auxílio à tomada de decisões
estratégicas, táticas e operacionais quando da definição de suas futuras políticas
e ações de controle externo.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/auditoria_traca_panorama_de_infraestrut
ura_e_mobilidade_urbana_no_estado

TCE-RJ determina suspensão de processo licitatório para profissionais de
Educação em Maricá
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) deferiu pedido de
tutela provisória determinando a suspensão de processo licitatório para a
contratação de empresa para prestação de serviços pedagógicos no município de
Maricá. A decisão monocrática do conselheiro-substituto Marcelo Verdini Maia, de
3 de junho, atende a representação proposta pela Secretaria-Geral de Controle
Externo (SGE) do Tribunal. A representação baseou-se na identificação de
irregularidades no Edital de Pregão Presencial nº 19/2022, que prevê para o
certame valor de R$ 75,6 milhões e prazo de vigência contratual de 12 meses.
Este valor representa cerca de 4,5% de todo o orçamento anual do município.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_suspensao_de_process
o_licitatorio_para_profissionais_de_educacao_em_marica
TCE-SC
Evento no TCE/SC reúne juristas e especialistas do Brasil e do exterior para
debater a crise fiscal e a reforma financeira do estado à luz das políticas públicas
“A crise fiscal e a reforma financeira do Estado é um tema da mais alta relevância
e da atualidade, cenário que se acentuou com a pandemia da covid-19”, enfatizou
o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, na abertura do 7º Congresso Internacional de
Direito Financeiro, na noite desta quarta-feira (8/6). O evento vai até sexta-feira
(10/6) na sede do TCE/SC, em Florianópolis, com transmissão ao vivo pelo canal
da Instituição no YouTube (assista à matéria e ao vídeo com declarações de
autoridades).
https://www.tcesc.tc.br/evento-no-tcesc-reune-juristas-e-especialistas-do-brasil-edo-exterior-para-debater-crise-fiscal-e
Conselheiro do TCE/SC alerta para a situação deficitária de hospitais municipais
O conselheiro Luiz Eduardo Cherem, do Tribunal de Contas de Santa Catarina
(TCE/SC), manifestou preocupação, na sessão ordinária telepresencial da última
segunda-feira (6/6), quanto à situação de hospitais municipais de cidades-polo por
absorverem a demanda de atendimentos a pacientes de cidades vizinhas sem a
contrapartida financeira por parte do Estado ou dos municípios de origem dos
pacientes.
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-alerta-para-situacao-deficitaria-dehospitais-municipais

TCM-SP
Comissões do MMD-TC realizam visita técnica no TCMSP nos dias 29 e 30/08
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) recebe, nos dias 29 e
30/08, integrantes das comissões de Avaliação e de Garantia de Qualidade do
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC). A visita
técnica é parte da próxima etapa de trabalho da metodologia, que busca o
aperfeiçoamento dos órgãos de controle e a melhoria dos serviços públicos
prestados à sociedade.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46784

