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TCE-AP
TCE Amapá participa da aprovação do Plano de Gestão da Atricon
O Plano de Gestão da Atricon (PGA) foi aprovado em reunião de Diretoria na
quarta-feira (8). O encontro reuniu 25 vice-presidentes e diretores da Associação,
entre eles o presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb.
O planejamento guiará as ações da entidade no biênio 2022/2023. A reunião
aconteceu na sede do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC). O PGA
possui dez objetivos estratégicos, com indicadores e metas, e 22 projetos,
detalhados em entregas, responsáveis e prazos, além de definir grupos de
trabalho para cada um dos projetos.
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-participa-da-aprovacao-do-plano-degestao-da-atricon
Conselheiro do TCE Amapá media palestra em evento no Pará
O conselheiro Paulo Martins, representou na sexta-feira (10/06), o Tribunal de
Contas do Estado do Amapá, no Fórum de inovação e transformação para o
Controle atual e futuro. O evento faz parte da programação em homenagem aos
75 anos do Tribunal de Contas do estado do Pará, e ocorreu hoje na capital
paraense. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, esteve presente e
palestrou sobre o tema “ Os tribunais de contas e o STF: eficiência, controle e
accountability.
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheiro-do-tce-amapa-media-palestra-emevento-no-para
Conselheiros do Amapá participam de Congresso Internacional de Direito
Financeiro
O papel das instituições como os Tribunais de Contas e os Ministérios Públicos foi
um dos temas abordados pelo procurador-geral da República, Antônio Augusto
Brandão de Aras, nesta sexta-feira (10/6), durante a palestra de encerramento do
7º Congresso Internacional de Direito Financeiro, que ocorre em Santa Catarina
(SC). O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, e o
conselheiro ouvidor, Reginaldo Parnow Ennes, participaram do evento.
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheiros-do-amapa-participam-decongresso-internacional-de-direito-financeiro

TCE-AM
TCE-AM empossa nova procuradora-geral do MPC na dia 21 de junho
A nova procuradora-geral do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, será
empossada no cargo no dia 21 de junho. A sessão solene acontecerá a partir das
10h, no auditório da Corte de Contas amazonense, e contará com diversos nomes
de setores jurídicos e políticos do Amazonas. O governador Wilson Lima e o
prefeito de Manaus, David Almeida, já confirmaram presença na solenidade. A
posse será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, e
pelo atual procurador-geral, João Barroso, que deixa o cargo após dois mandatos.
A solenidade será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas,
como o YouTube e o Facebook.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55674
TCE-CE
Lançada 27ª edição da Revista Controle – Doutrina e Artigos do TCE Ceará
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará lança, em sua plataforma eletrônica, a
27ª edição da Revista Controle – Doutrina e Artigos (edição 2022.2). O periódico
é uma publicação coordenada pelo presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB),
vice-presidente do TCE Ceará e editor-chefe da Revista, conselheiro Edilberto
Pontes, e pelo editor adjunto, Gleison Diniz. Esta edição da Revista Controle
apresenta 15 artigos, no formato técnico e científico.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4971-lancada-27-edicao-darevista-controle-doutrina-e-artigos-do-tce-ceara
TCE Ceará adere à Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo
O TCE Ceará deu mais um passo para ampliação de suas ações sustentáveis.
Nesta quinta-feira (9/6), a Corte cearense compôs a Rede Nacional de
Sustentabilidade no Legislativo, constituída pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), Senado Federal, Câmara dos Deputados e por demais órgãos e entidades
da Administração Pública e da sociedade civil.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4970-tce-ceara-adere-a-redenacional-de-sustentabilidade-no-legislativo

TC-DF
TCDF determina a realização de nova licitação para concessão de linhas de
ônibus urbanas
A Secretaria Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) deve
realizar, com urgência, uma nova licitação para concessão de linhas de ônibus
urbanas no DF. Essa é a determinação do Tribunal de Contas do DF, que
também impede que a Secretaria renove os contratos atuais, decorrentes de uma
concessão realizada em 2011.
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-determina-a-realizacao-de-nova-licitacao-paraconcessao-de-linhas-de-onibus-urbanas/
Em recomendação à Secretaria de Educação, Ministério público adota norma do
TCDF sobre prescrição das prestações de contas de verbas do PDAF
Por recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) deverá fazer
um pente fino em todos os processos de prestação de contas do Programa de
Descentralização Orçamentária e Financeira (PDAF) sob análise daquela pasta,
para identificar quantos deles já estão prescritos, seguindo o entendimento
firmado pelo Tribunal de Contas do DF na Decisão nº 4314/2021.
https://www2.tc.df.gov.br/em-recomendacao-a-secretaria-de-educacao-ministeriopublico-adota-norma-do-tcdf-sobre-prescricao-das-prestacoes-de-contas-deverbas-do-pdaf/
TCE-ES
Marataízes: suspensa licitação para executar drenagem, esgotamento sanitário e
pavimentação
A Prefeitura de Marataízes deverá suspender imediatamente a concorrência
pública 002/2022, licitação que seria para a contratação de empresas para
executar obra de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação de ruas, bem
como, a construção de praça do bairro Belo Horizonte. A decisão monocrática foi
do relator, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, publicada no Diário Oficial de
Contas, nesta quarta-feira (08).
https://www.tcees.tc.br/artigo-do-conselheiro-domingos-taufner-sobre-previdenciae-destaque-em-informativo-juridico-nacional/

Artigo do conselheiro Domingos Taufner sobre Previdência é destaque em
informativo jurídico nacional
O Informativo Nacional Fórum, do professsor de Direito Administrativo, advogado
e consultor Jacoby Fernandes, trouxe, na última quarta-feira (8), um artigo do
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES),
Domingos Taufner.
https://www.tcees.tc.br/artigo-do-conselheiro-domingos-taufner-sobre-previdenciae-destaque-em-informativo-juridico-nacional/
TCE-MA
TCE desmente informação falsa sobre realização de concurso público
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) informou, nesta segunda-feira (13),
que não têm qualquer fundamento as informações recentemente divulgadas nos
meios de comunicação sobre concurso público a ser realizado pela instituição. De
acordo com a Secretaria de Gestão do órgão, o que há de concreto são os
estudos de viabilidade que vem sendo desenvolvidos por comissão específica,
criada no ano passado pela Presidência com a finalidade de realizar os trabalhos
preliminares à eventual promoção de certame para a seleção de servidores.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2371-tce-desmente-informacao-falsasobre-realizacao-de-concurso-publico
TCM-RJ
TCMRJ participa do Programa Nacional de Transparência Pública
Os auditores Adriana Salgado e Ricardo Vieira, da 1ª Inspetoria-Geral de Controle
Externo do TCMRJ, participaram hoje, 10/06, da primeira reunião do Programa
Nacional de Transparência Pública, da Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (ATRICON). O Programa conta com a participação de diversos
Tribunais de Contas brasileiros e visa a ampliar a transparência da administração
pública e a contribuir para que se efetive o direito fundamental à boa
administração, com o fortalecimento da participação democrática.
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16168&detalhad
a=2&downloads=0

TCE-RS
TCE-RS empossa novo conselheiro na terça-feira (14)
Na terça-feira (14), às 10h30min, acontece a cerimônia de posse do novo
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Edson Brum. Ele
assumirá a vaga deixada pelo conselheiro Algir Lorenzon, aposentado em março
deste ano. A sessão especial de posse será transmitida pelo canal do YouTube
do TCE-RS.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-empossa-novo-conselheiro-na-tercafeira-14/
TCE-RO
Assembleia de Rondônia concede sua honraria máxima a Conselheiro do TCE
Sob clima de forte emoção, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia (TCE-RO), Edilson de Sousa Silva, recebeu na manhã desta sexta-feira
(10/6), em sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa (ALE-RO), a
Medalha do Mérito Legislativo, a mais alta honraria concedida pelo Poder
Legislativo Estadual.
https://tcero.tc.br/2022/06/10/assembleia-de-rondonia-concede-sua-honrariamaxima-a-conselheiro-do-tce/
TCE-RR
Assembleia aprova revisão anual do 10,6% para servidores do TCE-RR
A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou, nesta terça-feira, 07, a revisão
geral anual da remuneração dos servidores referente ao exercício de 2021 dos
servidores do Tribunal de Contas de Roraima. A revisão será de 10,6% para os
salários, referente ao exercício financeiro de 2021, baseada nas perdas
inflacionárias (IPCA 2021).
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1852
STF suspende dispositivos sobre autonomia do MP de Contas de Roraima
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu dispositivos da
Constituição de Roraima e da Lei estadual 840/2012 que preveem a autonomia
administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas local. A decisão ocorreu em sessão virtual onde foi concedida medida
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4725, ajuizada pela
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), e tem efeito
retroativo.
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1853

TCE-SC
Gabinetes dos conselheiros Wilson Wan-Dall e César Fontes, do TCE/SC,
passam a utilizar o serviço de Agendamento Virtual para fazer atendimentos
O serviço de Agendamento Virtual do Tribunal de Contas de Santa Catarina
conta, a partir desta segunda-feira (13/6), com o atendimento dos gabinetes dos
conselheiros Wilson Rogério Wan-Dall e César Filomeno Fontes. A ferramenta,
disponível no banner Atendimento Virtual, localizado no lado direito da página
principal do Portal do TCE/SC, é voltada a jurisdicionados, procuradores,
advogados e público em geral, que tenham dúvidas sobre processos, atos e
procedimentos do órgão de controle externo.
https://www.tcesc.tc.br/gabinetes-dos-conselheiros-wilson-wan-dall-e-cesarfontes-do-tcesc-passam-utilizar-o-servico-de
TCE-SE
Tribunal de Contas participa de Fórum sobre Transporte Público Urbano
O coordenador de controle interno do TCE/SE Fábio José da Silva representou o
Tribunal como palestrante no “II Fórum Transporte Público Urbano: o que mudou
desde 2013?”. O evento foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público
de Sergipe (ESMP) nesta segunda-feira, 13. O Fórum teve como objetivo a
promoção do debate a respeito da necessidade de melhorias no transporte
público da cidade de Aracaju e sua região metropolitana. Fábio José foi convidado
para tratar dos “Aspectos relevantes da nova Lei de Licitações e sua aplicação
para o transporte público”.
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2014#

