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TCU
Tribunais de contas usam sistema informatizado para analisar a educação
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro
Augusto Nardes, acompanhamento para verificar os primeiros resultados
alcançados com o Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de
Educação (Projeto Sinapse). Além de descrever o método de trabalho dessa
fiscalização remota e contínua dos recursos de Educação. A auditoria identificou
inadequação da formação dos professores para as disciplinas de Português e
Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunais-de-contas-usam-sistemainformatizado-para-analisar-a-educacao.htm
TCE-AL
Tribunal de Contas cria Comissão de Avaliação com base no MMD-TC
O conselheiro substituto Alberto Pires, coordenador do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), se reuniu, nesta quarta-feira
(15), com a Comissão de Avaliação do Tribunal de Contas de Alagoas para a
primeira reunião de apresentação da estrutura e objetivo do MMD-TC.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDg0Mg==&titulo=Tribunal_de_Contas_cria_Comiss%C3%A3o_de
_Avalia%C3%A7%C3%A3o_com_base_no_MMD-TC&cat=MQ==
TCE-AM
Procuradora assume direção do MPC nesta terça-feira (21),
A procuradora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça assume a procuradoriageral do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) nesta terça-feira (21). A posse será realizada em sessão
solene realizada pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), às 10h, no
auditório da Corte.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55897

Com coordenação do presidente do TCE-AM, Atricon e IRB lançam orientações
para sistema de integridade nos TCs
Na mesma esteira que o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a
Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa
(IRB) lançaram uma Resolução Conjunta para aumentar a transparência e a
interação com os cidadãos, além da prevenção de suborno, fraudes e conflito de
interesses e adoção de padrões de conduta ética nas Cortes de Contas
brasileiras. A adoção desses sistemas é uma prática cada vez mais comum na
administração pública como forma de fortalecer iniciativas que detectem e
previnam desvios de conduta e atos ilícitos, como fraudes e corrupção, nas
relações entre as instituições e seus públicos.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55893
Diretor jurídico do TCE-AM fará apresentação sobre Manaus em congresso na
Romênia
Para apresentar trabalho focado nas desigualdades resultantes do crescimento
desenfreado de Manaus e o papel dos órgãos de controle como atores para a
resolução desses problemas, o diretor jurídico do Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM), Daniel Gerhard, participará do Internationale Vereinigung
für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR). Considerado como o maior congresso de
Teoria do Direito do mundo, o encontro retorna após o período pandêmico e será
realizado entre os dias 3 a 9 de julho, em Bucareste, na Romênia.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55856
TCE-BA
2ª Câmara do TCE/BA condena entidade e gestor a devolverem R$ 1,34 milhão
ao erário estadual
Em razão das graves irregularidades constatadas pela equipe de auditores na
gestão financeira dos recursos repassados, a Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) além de desaprovar, em sessão ordinária
desta quarta-feira (15.06), a prestação de contas do convênio 277/2012 (Processo
TCE/006486/2017) firmado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social (SJDHDS) com o Instituto de Saúde Integral (ISI), decidiu
pela imputação de débito no valor de R$ 1.034.386,32 (quantia a ser devolvida ao
erário estadual após ser acrescida de correção monetária e juros de mora), de
forma solidária, à entidade e a Jurandyr Ramos de Almeida (gestor responsável
pela assinatura e execução do ajuste), além de expedir determinações.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/2-camara-do-tce-ba-condena-entidade-egestor-a-devolverem-r-1-34-milhao-ao-erario-estadual

TCM-BA
TCM PUNE EX-PREFEITO DE ITABUNA POR IRREGULARIDADES NA OBRA
DO SHOPPING POPULAR
Na sessão desta terça-feira (14/06), os conselheiros do Tribunal de Contas dos
Municípios acataram denúncia formulada contra o ex-prefeito de Itabuna,
Claudevane Moreira Leite, em razão de irregularidades na celebração e execução
do contrato firmado com a empresa “Statuss Construtora e Serviços”, para a
construção do edifício destinado a sediar o Shopping Popular de Itabuna. Os
erros no projeto estrutural e na execução da obra resultaram no desabamento da
estrutura e em um prejuízo financeiro superior a R$2 milhões. O relator do
processo, conselheiro José Alfredo Rocha Dias, determinou o ressarcimento aos
cofres municipais, com recursos próprios, pelo gestor denunciado e pela empresa
contratada – de forma solidária, no valor de R$2.348.300,37, decorrente do dano
ao erário apurado no processo, resultante da inexecução ou execução falha da
obra de construção do Shopping Popular de Itabuna. Também foi imputada ao exprefeito uma multa de R$15 mil.
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-pune-ex-prefeito-de-itabuna-por-irregularidades-naobra-do-shopping-popular/
TCE-ES
Auditor aposentado é eleito como imortal na cadeira 10 da Academia EspíritoSantense de Letras
O auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) Jonas Rosa Dos Reis, que é formado em Direito e Comunicação Social, foi
eleito para a imortalidade na cadeira nº 10 da Academia Espírito-Santense de
Letras (AEL), sucedendo a educadora Anna Bernardes da Silveira Rocha.
https://tcees.tc.br/auditor-aposentado-e-eleito-como-imortal-na-cadeira-10-daacademia-espirito-santense-de-letras/
Controle do reajuste dos servidores é primordial para equacionar a previdência,
frisa Domingos Taufner
O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), Domingos Taufner, participou do 34º Fórum Nacional do Instituto Nacional de
Altos Estudos (Inae), cujo tema foi “Equacionamento Previdenciário: o papel dos
Tribunais de Contas”. Nesse contexto, ele realizou um apresentação sobre
“Previdência, Infraestrutura e Ajuste Macro no limiar do novo governo”, e
compartilhou informações sobre a situação previdenciária capixaba.
https://www.tcees.tc.br/controle-do-reajuste-dos-servidores-e-ponto-primordialpara-equacionar-a-previdencia-afirma-domingos-taufner/

Artigo do secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES, Donato Volkers, é
recomendado em evento do TCE-PA
O artigo do secretário-geral de controle externo do TCE-ES e doutor em Direito,
Donato Volkers Moutinho, intitulado “Os tribunais de contas e a responsabilização
financeira dos governantes: aplicação de multa e imputação de débito a
presidentes da República, governadores e prefeitos”, foi recomendado pelo jurista
Jacoby Fernandes, em palestra no evento Fórum de Inovação e Transformação
para o Controle Atual e Futuro, realizado na última sexta-feira (10), em
homenagem aos 75 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). O
professor Jacoby Fernandes, que é referência jurídica nacional, realizou a
palestra de encerramento do evento, com o tema: Competência para julgamento
de TCE e prescrição.
https://www.tcees.tc.br/artigo-do-secretario-geral-de-controle-externo-do-tce-esdonato-volkers-e-recomendado-em-evento-do-tce-pa/
TCE-MS
Metodologia do TCE-MS garante economia de 51 milhões na compra de
medicamentos
A metodologia de pesquisa de preços desenvolvida pela Divisão de Fiscalização
de Saúde do TCE-MS garantiu a economia de mais de 52 milhões de reais para o
Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema – Codevale . O
processo licitatório em questão foi realizado para registrar preços de 528
medicamentos. Integrado pelos municípios de Bataguassu, Nova Andradina,
Anaurilândia, Ivinhema, Batayporã, Taquarussu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo,
Angélica e Novo Horizonte, o Codevale se beneficiou da orientação técnica que
vem sendo amplamente difundida pela Corte de Contas nos últimos anos em
reuniões, encontros, cursos, lives e palestras, bem como em cartilha publicada
pelo TCE-MS.
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6629/metodologia-do-tce-ms-garanteeconomia-de-51-milhoes-na-compra-de-medicamentos
Auditoria encontra inconsistência em escolaridade de docentes do País
Quatorze unidades de ensino em Mato Grosso do Sul possuem docentes em
situação de formação incompatível com os critérios estabelecidos no artigo 62 da
lei 9394/1996, meta 15 do Plano Nacional de Educação - PNE (Lei 13.005/2014) e
Nota Técnica Inep 020/2014. As inconsistências foram achadas na primeira
rodada de apuração de indícios via Sinapse (Sistema Informatizado de Auditoria
em Programas de Educação) que visa contribuir com a melhoria da qualidade do
ensino ofertado aos alunos dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9° ano)
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6630/auditoria-encontra-inconsistenciaem-escolaridade-de-docentes-do-pais

TCE-MG
Corregedoria e MPCMG emitem recomendação sobre gastos com shows, festejos
e contratações artísticas
A Corregedoria do Tribunal de Contas mineiro e a Procuradoria-Geral do
Ministério Público de Contas emitiram uma recomendação conjunta aos prefeitos
e gestores públicos informando que o custeio de eventos festivos e a contratação
de bandas artísticas e shows com utilização de recursos vultuosos do tesouro
público poderão configurar despesa ilegítima, caso comprometer o resultado da
gestão pública e a regularidade das contas de gestão.,
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625715
TCE-RJ
Servidores do TCE-RJ participam de lançamento de livro organizado pela PGE-RJ
Dois servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)
participaram, nesta terça-feira (14/06), do lançamento do livro “Controle de
Legalidade da Administração Pública”. A publicação, organizada pela
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), traz diversos artigos, entre eles um escrito
pela subsecretária de Controle da Seguridade Social e Políticas de
Desenvolvimento do TCE-RJ, Talita Dourado Schwartz, e outro de autoria do
titular da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP), Sergio Lino, do
analista de controle externo Bruno Mattos Souza e da ex-servidora Rosa Maria
Chaise. O conselheiro-presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento,
prestigiou o evento e colheu autógrafos dos autores, entre eles Talita e Lino.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/servidores_do_tce_rj_participam_de_lanc
amento_de_livro_da_pge_rj
TCE-RN
Tribunal de Contas implanta no site sistema de acessibilidade para deficientes
auditivos
As pessoas com deficiência auditiva já podem ter acesso ao conteúdo
disseminado no site do Tribunal de Contas do Estado. Foi implantado, desde a
última segunda (13), tecnologia de acessibilidade para pessoas com deficiência
auditiva. É possível ter acesso no site de TCE: www.tce.rn.gov.br.
Para tanto, foi utilizada a solução Suíte VLibras, que é um conjunto de
ferramentas computacionais de código aberto, com a funcionalidade que permite
a tradução de textos em Português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Um avatar tridimensional é utilizado em computadores, celulares e plataformas
Web.
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4219#gsc.tab=0

TCE-RS
TCE-RS participa do Movimento Rio Grande Contra a Fome
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, participou esta manhã (15) do lançamento do Movimento Rio Grande
Contra a Fome. A iniciativa reúne, além do TCE-RS, a Assembleia Legislativa, o
Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria
Pública do RS. O objetivo é começar o movimento com o engajamento de todos
os poderes de Estado para, nas fases seguintes, agregar as demais instituições e
entidades que quiserem contribuir no enfrentamento da fome. O resultado da
campanha será encaminhado à Defesa Civil para fazer a distribuição.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-participa-do-movimento-rio-grandecontra-a-fome/
TCE-RS realiza levantamento sobre segurança digital nos órgãos públicos
Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS),
especialistas em Tecnologia da Informação, realizou levantamento junto aos
órgãos jurisdicionados para conhecer a estrutura da Segurança da Informação SegInfo e da Segurança Cibernética – SegCiber na Administração Pública, por
meio da aplicação de um questionário. O trabalho teve dois objetivos principais:
obter um panorama dessas áreas nos entes públicos e incentivar as boas práticas
em TI.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-realiza-levantamento-sobreseguranca-digital-nos-orgaos-publicos/
Conselheiro-substituto do TCE-RS palestrou no 7º Congresso de Direito
Financeiro
O conselheiro-substituto do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) Roberto
Loureiro participou do 7º Congresso Internacional de Direito Financeiro. O evento
abordou o tema “Crise fiscal e reforma financeira do Estado”, e ocorreu durante os
dias 8, 9 e 10 de junho no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina (TCE-SC).
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/conselheiro-substituto-do-tce-rs-palestrouno-7o-congresso-de-direito-financeiro/

TCE-RO
Disponibilizada 29ª edição do Informativo de Jurisprudência/TCE-RO
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) disponibilizou a 29ª edição do
Informativo de Jurisprudência, ferramenta que busca simplificar o acesso da
sociedade ao entendimento da Instituição sobre matérias pertinentes à sua
atuação, fomentando uma cultura de transparência pública e também
aproximando a Corte do cidadão. O informativo, que é publicado em versão PDF
pelo Departamento de Uniformização de Jurisprudência (DPJ), unidade
subordinada à Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ), está disponível
no portal do TCE, na aba “Jurisdicionado/Jurisprudência”.
https://tcero.tc.br/2022/06/15/disponibilizacao-29a-edicao-do-informativo-dejurisprudencia-tce-ro/
TCE-SC
Presidente do TCE/SC participa de evento sobre o papel dos Tribunais de Contas
no equacionamento previdenciário
Trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC)
voltado ao acompanhamento das gestões dos Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS) do Estado foi mencionado na apresentação do presidente do
TCE/SC, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, na manhã de segundafeira (13/6), durante a última sessão do 34º Fórum Nacional do Instituto Nacional
de Altos Estudos (INAE). Com o tema “Previdência, Infraestrutura e Ajuste Macro
no limiar do novo governo”, o evento foi transmitido, ao vivo, pelo canal da
entidade no YouTube, e debateu o equacionamento previdenciário.
https://www.tcesc.tc.br/presidente-do-tcesc-participa-de-evento-sobre-o-papeldos-tribunais-de-contas-no-equacionamento
TCE-SP
TCESP participa da entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP),
Conselheiro Dimas Ramalho, participou, na quinta-feira (9/6), no Pavilhão da
Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, na Capital, da cerimônia de
entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor – Mário Covas, honraria
conferida aos Chefes de Executivo que tenham elaborado projetos e
implementado ações com foco no desenvolvimento e na competitividade dos
pequenos negócios em seus municípios.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-participa-entrega-premio-sebrae-prefeitoempreendedor

TCE-SE
Conselheiro substituto do TCE/SC apresenta case sobre educação para
servidores do TCE/SE
O Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) recebeu, na manhã desta terça-feira,
14, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC),
Gerson Sicca, que apresentou aos servidores da área da conselheira Susana
Azevedo e para técnicos da Corte de Contas o Projeto TCE Educação,
desenvolvido pela Corte catarinense. Por mais de uma hora, na sala de reunião
da presidência, ele relatou detalhes do programa.
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2018

