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TCE-AL
PROGRAMA TC NEWS DA TV CIDADÃ RECEBE O PRÉ-CANDIDATO A
SENADO RONALDO LESSA
O programa Tc News da Tv Cidadã (canal 35.2) recebeu, na manhã desta terçafeira (14), o atual Vice-Prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, que é pré-candidato ao
Senado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em conversa com o
jornalista Valtenor Leôncio, Ronaldo fala sobre sua pré candidatura ao Senado
visando o cenário nacional, o governo Bolsonaro, e colocando seu ponto de vista
sobre os seus concorrentes na pré-candidatura ao Senado. Ele também falou de
sua trajetória na politica ao decorrer dos anos.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDg0MQ==&titulo=PROGRAMA_TC_NEWS_DA_TV_CIDAD%C3
%83_RECEBE_O_PR%C3%89CANDIDATO_A_SENADO_RONALDO_LESSA__&cat=MQ==
TCE/AL, Escola de Contas e FIA assinam Acordo de Cooperação Técnica
O Tribunal de Contas de Alagoas, a Escola de Contas Públicas e a Fundação
Instituto de Administração (FIA) assinaram, na manhã desta segunda-feira (13),
um Acordo de Cooperação Técnica buscando estabelecer parcerias e intercâmbio
de informações entre as instituições. O acordo foi assinado pelo Presidente do
TCE/AL, conselheiro Otávio Lessa.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDgzOQ==&titulo=TCE/AL,_Escola_de_Contas_e_FIA_assinam_A
cordo_de_Coopera%C3%A7%C3%A3o_T%C3%A9cnica&cat=MQ==
TCE-AM
Pleno do TCE-AM multa ex-gestor do Fundo de Saúde de Barcelos em mais de
R$1,27 milhão
O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o gestor do Fundo
de Saúde de Barcelos em 2016, Marcos de Lima Lopes, em mais de R$1,27
milhão, considerando multa e alcance. O gestor teve as contas daquele ano
julgadas irregulares durante a 21ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. A sessão
foi marcada por ser a última do procurador João Barroso no cargo de procuradorgeral do Ministério Público de Contas (MPC). Ele dará lugar a procuradora
Fernanda Cantanhede, que toma posse do cargo na próxima terça-feira (21).
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55704

TCE-BA
Acordo entre TCE/BA e Alba fortalece parceria na capacitação de servidores
Em reunião realizada nesta terça-feira (14.06), no gabinete da Presidência do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), o presidente do TCE/BA,
conselheiro Marcus Presidio, e o presidente da Alba, Adolfo Menezes, assinaram
Acordo de Cooperação Técnica visando ao desenvolvimento institucional de
recursos humanos em ambas as instituições.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/acordo-entre-tce-ba-e-alba-fortalece-parceriana-capacitacao-de-servidores
TCE, TCM e MPE articulam ações para orientar gestores sobre gastos com
festejos juninos
Os presidentes dos Tribunais de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e dos
Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), Marcus Presidio e Plínio Carneiro,
respectivamente, e o coordenador do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa, Frank Ferrari, se reuniram
nesta segunda-feira (13/06) para discutir ações conjuntas de fiscalização e de
orientação dos gestores públicos sobre gastos realizados com os festejos juninos.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-tcm-e-mpe-articulam-acoes-para-orientargestores-sobre-gastos-com-festejos-juninos
TCE/BA e Uneb alinham ações para aperfeiçoar conhecimento e gestão
Em cumprimento ao objetivo estratégico de promover o intercâmbio de
conhecimentos entre o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e o
mundo acadêmico, além de prestar orientação aos gestores públicos, o
presidente do TCE/BA, conselheiro Marcus Presidio, recebeu, na manhã de
segunda-feira (13.06), a visita técnica da reitora da Universidade do Estado da
Bahia (Uneb), Adriana Marmori.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-uneb-alinham-acoes-para-aperfeicoarconhecimento-e-gestao

TCE-CE
Conselheiro Ernesto Saboia é o novo Diretor-Presidente do Instituto Plácido
Castelo
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Ernesto Saboia de
Figueiredo Júnior, é o novo Diretor-Presidente do Instituto Plácido Castelo, Escola
de Gestão do TCE Ceará. A decisão unânime do Pleno ocorreu durante
expediente da Sessão Ordinária desta terça-feira (14/6), e foi anunciada pelo
presidente Valdomiro Távora. Ernesto Saboia cumprirá mandato de dois anos,
sucedendo o então gestor, conselheiro Alexandre Figueiredo.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4974-conselheiro-ernesto-saboiae-o-novo-diretor-presidente-do-instituto-placido-castelo
O papel dos Tribunais de Contas em relação à previdência foi pauta do 34º Fórum
do Instituto Nacional de Altos Estudos
“Equacionamento Previdenciário: O papel dos Tribunais de Contas”. Este foi o
tema central da 3ª Sessão do XXIV Fórum Nacional, realizado no final da manhã
desta segunda-feira (13/6), pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE).
Compuseram o encontro o consultor especialista na área de Previdência, Mário
Rattes; o conselheiro do TCE Espírito Santo, Domingos Taufner; e o presidente
do TCE Santa Catarina, conselheiro Adircélio Ferreira Júnior.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4972-o-papel-dos-tribunais-decontas-em-relacao-a-previdencia-foi-pauta-do-34-forum-do-instituto-nacional-dealtos-estudos
Prazo de envio dos artigos para a próxima edição da Revista Controle vai até 4 de
julho
Trabalhos científicos para compor a nova edição da Revista Controle – Doutrina e
Artigos, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, devem ser enviados até dia 4
de julho (segunda-feira). Os interessados devem enviar os artigos inéditos por
meio da plataforma digital. Profissionais, acadêmicos e servidores de órgãos
públicos, atuantes nas áreas de Direito, Administração, Ciências Contábeis e
Economia de todo o território nacional e internacional, podem submeter trabalhos.
Para participar do processo seletivo, cada autor deve se cadastrar no site
exclusivo da revista, criando um login e senha, e incluir o artigo. Os autores
receberão notificações sobre a situação de cada fase ao longo do processo.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4975-prazo-de-envio-dos-artigospara-a-proxima-edicao-da-revista-controle-vai-ate-4-de-julho

TCE-GO
Primeira infância é debatida em encontros com prefeitos goianos
O Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância o e o portal que trata
do tema foram apresentados aos prefeitos goianos pelos presidentes do Tribunal
de Contas do Estado (TCE-GO), conselheiro Edson Ferrari, durante a abertura do
12º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), na
manhã desta terça-feira (14/jun), em Itaberaí.
https://portal.tce.go.gov.br/-/primeira-infancia-e-debatida-em-encontros-comprefeitos-goianos
TCM-GO
Joaquim de Castro recebe Comenda em Santo Antônio do Descoberto
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO),
conselheiro Joaquim de Castro, recebeu hoje (13.6) – a Comenda Santo Antônio
do Descoberto, numa iniciativa do Legislativo Municipal. A solenidade aconteceu
na Câmara Municipal, com a presença de todos os vereadores, do prefeito da
cidade, Aleandro Olívio Caldato, vice-prefeito Elismar Malta Ribeiro, secretários
municipais e convidados.
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/06/jccomendasad/
TCE-MT
Consultor jurídico-geral do TCE-MT ministra palestra em evento nacional
O consultor jurídico-geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT),
Grhegory Maia, foi um dos palestrantes do 49º Encontro da Associação Nacional
de Procuradores de Assembleias Legislativas e Advocacias do Senado (Anpal).
Realizado entre os dias 9 e 10 da última semana, na Assembleia Legislativa do
Espírito Santo (Ales), o evento reuniu advogados e procuradores de todo o país.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/consultor-juridico-geral-do-tce-mt-ministrapalestra-em-evento-nacional/54300
TCM-PA
TCMPA contrata associação de pessoas com deficiência para tratamento
documental e arquivístico
Em mais um passo no caminho que leva à inclusão social, o Tribunal de Contas
dos Municípios do Pará (TCMPA) contratou a CETEFE (Associação de Centro de
Treinamento de Educação Física Especial) para prestação de serviços
especializados em gestão e tratamento documental e arquivístico.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-contrata-associacao-de-pessoas-comdeficiencia-para-tratamento-documental-e-arquivistico/

TCE-PE
Levantamento Nacional de Transparência terá participação do TCE
O Tribunal de Contas do Estado deu início ao Levantamento Nacional de
Transparência Pública coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil (Atricon). Uma Portaria (nº 419/2022) publicada na quartafeira (08) no Diário Oficial do TCE, designou, sob a coordenação do servidor
Walter Brandão Júnior, a equipe para realizar o levantamento da transparência
pública nos portais dos Poderes e órgãos jurisdicionados ao TCE-PE. O trabalho
será realizado observando a metodologia, os critérios, as ferramentas
tecnológicas e o cronograma definidos no Programa Nacional de Transparência
Pública da Atricon.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3852022/junho/6592-levantamento-nacional-de-transparencia-publica-teraparticipacao-do-tce
TCM-RJ
Presidente do TCMRJ participa de homenagens ao Ministro Gilmar Mendes
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, participou, hoje (13/06), de uma
série de agendas ao lado do Ministro Gilmar Mendes, do STF, em visita ao Rio de
Janeiro. Pela manhã, um almoço reuniu diversas autoridades na Associação
Comercial do Rio de Janeiro. À tarde, o presidente Guaraná compôs a mesa da
cerimônia em homenagem ao Ministro Gilmar Mendes, seguida de Aula Magna
aos Juízes Aprovados no XLVIII Concurso para ingresso na Magistratura de
Carreira.
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16173&detalhad
a=3&downloads=0
TCE-RS
Edson Brum toma posse como conselheiro do TCE-RS
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou nesta terça-feira (14) a sessão
especial de posse do 55º conselheiro da corte, Edson Brum. Ele assumiu a vaga
decorrente da aposentadoria do conselheiro Algir Lorenzon, em março deste ano,
e foi indicado pela Assembleia Legislativa. No início da cerimônia, presidida pelo
presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal, Edson Brum foi conduzido
à mesa pelo conselheiro Cezar Miola, e pelo procurador-geral do Ministério
Público de Contas (MPC), Geraldo da Camino.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/edson-brum-toma-posse-como-conselheirodo-tce-rs/

Tribunal de Contas do RS assina termo de filiação ao IBRAOP
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) assinou, nesta segunda-feira (13), o
termo de filiação ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
O documento de filiação foi assinado pelos presidentes das duas instituições,
Alexandre Postal e Anderson Rolim, na sala da Presidência do TCE-RS, com a
presença dos auditores públicos externos, engenheiros Bernardo Firpo Furtado,
Cezar Pinto Motta e Paulo Pinto.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tribunal-de-contas-do-rs-assina-termo-defiliacao-ao-ibraop/
TCE-RO
Matriz de critérios e acesso ao Sistema Aprimore são disponibilizados às equipes
do MMD-TC
A equipe de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO), em trabalho com a Coordenação-Geral do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), disponibilizou o acesso das
comissões do projeto ao Sistema Aprimore. O login, a senha e o endereço
eletrônico do projeto de cada Tribunal de Contas foram encaminhados aos
membros das comissões internas por e-mail.
https://tcero.tc.br/2022/06/14/matriz-de-criterios-e-acesso-ao-sistema-aprimoresao-disponibilizados-as-equipes-do-mmd-tc/
TCE-SC
TCE/SC adere a acordo de cooperação que busca ampliar transparência pública
O pleno do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) aprovou, na sessão
ordinária telepresencial desta segunda-feira (13/6), o termo de adesão da Corte
de Contas catarinense ao Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica n. 03/2022,
que busca ampliar a transparência das informações produzidas e/ou custodiadas
pelo poder público. O acordo é formalizado entre a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Conselho
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), a Associação
Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios, os Tribunais de Contas do
Brasil e o Conselho Nacional de Controle Interno.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-adere-acordo-de-cooperacao-que-busca-ampliartransparencia-publica

Conselheiro Adircélio, do TCE/SC, coordena projeto no âmbito da Atricon para
disseminação de boas práticas relacionadas aos ODS
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, na condição de vice-presidente de Relações
Internacionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), foi designado pela entidade para coordenar o projeto referente à
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa integra o
Plano de Gestão 2022-2023 da Atricon, aprovado no dia 8 de junho durante
reunião na sede do TCE/SC, em Florianópolis.
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-adircelio-do-tcesc-coordena-projeto-no-ambitoda-atricon-para-disseminacao-de-boas
TCE-SP
Episódio do PodContas discute papel da liderança no setor público
Com o intuito de abordar a importância da liderança em uma gestão eficiente no
setor público, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
disponibilizou o 63º episódio do PodContas, podcast focado na capacitação dos
jurisdicionados. A edição contou com a participação do Professor, Neuropsicólogo
e Psicoterapeuta Victoriano Garrido. O Professor, habilitado da Universidade de
Barcelona e colunista da BandNews, foi instrutor do curso ‘Liderança e Gestão de
Pessoas’, realizado neste ano para os servidores da Corte.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-episodio-podcontas-discute-papel-lideranca-setorpublico
TCM-SP
BandNews FM trata da situação dos semáforos na Capital com base em relatório
do TCMSP
Com base em relatório do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCMSP) obtido por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a Rádio
BandNews FM divulgou, na segunda-feira (13/06), a situação dos semáforos na
Capital. O TCMSP apontou como os dois principais problemas a falta de
manutenção preventiva e descumprimento de contratos. Segundo o texto, entre
setembro de 2017 e junho de 2019, os técnicos do Tribunal identificaram que em
18% das vezes que as equipes terceirizadas foram chamadas para fazer
manutenção, o serviço foi finalizado como "nada consta". Ou seja, a empresa
contratada foi paga para fazer o serviço, mas não encontrou nenhuma falha ao
chegar ao local.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46942

TCE-SE
TCE assina acordo de cooperação técnica com a Academia Sergipana de Letras
Com a perspectiva de desenvolver ações conjuntas de valorização da cultura e
literatura sergipanas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) e a Academia
Sergipana de Letras (ASL) celebraram acordo de cooperação técnica nesta terçafeira, 14. O ato ocorreu no gabinete do conselheiro presidente, Flávio Conceição,
que assinou o acordo juntamente com o presidente da ASL, José Anderson
Nascimento.
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2017
Tribunal de Contas inicia aplicação do MMD-TC 2022
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) deu o pontapé inicial, na manhã desta
segunda-feira, 13, ao Ciclo 2022 do Marco de Medição de Desempenho (MMDTC), instrumento de autoavaliação utilizado pela Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas (Atricon). A ferramenta é direcionada ao aperfeiçoamento
dos TCs e à melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade. A abertura do
projeto deu-se com a reunião entre as comissões do projeto e representantes dos
diversos setores do tribunal, responsáveis por responder aos questionamentos.
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2015
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.
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2014

