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TCU
Diretora de Governança Pública da OCDE detalha processo de adesão do Brasil
ao grupo em evento no TCU
A diretora de Governança Pública da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Elsa Pilichowski, e comitiva participaram
do evento OCDE-TCU Bilateral Meeting nessa terça-feira (21/6), no Tribunal de
Contas da União (TCU). O objetivo foi apresentar os principais pontos do
processo de acessão do Brasil à organização. As auditorias realizadas pelo TCU
contêm informações importantes nas mais diversas áreas da administração
pública federal e podem contribuir com as análises a serem realizadas pela
instituição.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/diretora-de-governanca-publica-daocde-detalha-processo-de-adesao-do-brasil-ao-grupo-em-evento-no-tcu.htm
TCE-CE
Assunto mais procurado no Enfoc, Nova Lei de Licitações e Contratos atrai mais
140 servidores
A primeira obra da coletânea de relatos e pesquisas das Edições IPC, Escola de
Contas do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC), foi lançada nesta quintafeira (23/6), durante o X Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2022.
O livro “Riscos e Fraudes no Setor Público: ensaios e estudos de casos para o
Estado do Ceará”, produzido por meio do Núcleo de Pesquisa (Nupesq) do
Tribunal, é 100% digital e pode ser conferido no site do Instituto Plácido Castelo.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4989-lancado-livro-riscos-efraudes-no-setor-publico-primeira-obra-publicada-com-o-selo-edicoes-ipc
TCE-ES
Cautelar determina suspensão de licitação para aquisição de uniformes escolares
da Prefeitura de Serra
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em
sessão do último dia 14, concedeu medida cautelar determinando a suspensão do
pregão eletrônico da Prefeitura Municipal da Serra, que visava a aquisição de
uniformes escolares para a rede municipal de Educação. O processo trata de uma
representação, apresentada pela sociedade empresária Futura Comércio de
Materiais Educacionais Ltda, alegando possíveis irregularidades contidas no
procedimento licitatório da prefeitura. O valor estimado da contratação era de R$
44.575.000,00, com previsão de abertura da licitação em 14/06/2022.
https://www.tcees.tc.br/cautelar-determina-suspensao-imediata-de-licitacao-paraaquisicao-de-uniformes-escolares-da-prefeitura-de-serra/

TCE-GO
Sustentabilidade do TCE-GO mostrada em evento nacional
O projeto de sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado de Goiás foi
destaque hoje (24/jun) em evento on-line promovido pela Rede Nacional do
Legislativo Sustentável, parceria entre o Tribunal de Contas da União (TCU),
Câmara dos Deputados, Senado Federal e demais instituições aderentes, incluído
o TCE-GO. As ações do TCE-GO foram apresentadas em palestra sobre Boas
Práticas Legislativas e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelas
servidoras Marize de Oliveira e Jaqueline Nascimento, integrantes do Comitê de
Sustentabilidade do órgão.
https://portal.tce.go.gov.br/-/sustentabilidade-do-tce-go-mostrada-em-eventonacional
TCE-PA
Presidente do TCE-PA é homenageada no aniversário do Ministério Público
O Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará realizou, na quarta-feira,
22, sessão solene em homenagem aos 131 anos do Ministério Público do Estado
(MPPA). A sessão foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, César Mattar
Jr., e durante a solenidade foi outorgada a “Medalha dos 131 anos do Ministério
Público do Estado do Pará” a 54 homenageados, entre membros, servidores e
autoridades, como a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCEPA), Lourdes Lima.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6567-presidente-do-tce-pa-ehomenageada-no-aniversario-do-ministerio-publico
TCE-PI
TCE-PI notifica 106 municípios que ultrapassaram o limite de gastos com pessoal
Em análise concomitante, a Divisão de Fiscalização do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-PI), verificou que 106 municípios piauienses ultrapassaram o limite
de alerta de gastos com pessoal, ou seja, ultrapassaram a porcentagem de
48,60% estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Desses 106
municípios, 34 estão acima do limite prudencial, ou seja, 51,30% com gastos de
pessoal e 36 acima do limite legal, ou seja, 54,00%.
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-notifica-106-municipios-que-ultrapassaram-olimite-de-gastos-com-pessoal/

TCE-PI emite recomendação a gestores sobre eventos e contratação de shows
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) aprovou no expediente da
Sessão Plenária dessa quinta-feira (23) uma Proposta de Decisão Normativa para
emissão de recomendação aos prefeitos e demais gestores públicos, estaduais e
municipais, no âmbito do Estado do Piauí, de que o custeio com eventos festivos
e a contratação de bandas artísticas e shows com dispêndio de recursos
vultuosos do erário poderão configurar despesa ilegítima se se comprometer o
resultado da gestão pública e a regularidade das contas de gestão.
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-emite-recomendacao-a-gestores-sobre-eventos-econtratacao-de-shows/
TCE-PI estimula participação da sociedade na fiscalização da gestão pública
O controle social configura a participação efetiva dos cidadãos nas ações
governamentais. Com suas manifestações, direcionam os órgãos de controle na
fiscalização dos recursos públicos aplicados, bem como podem sugerir aos
gestores ações de desenvolvimento das políticas públicas locais. O Tribunal de
Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), reforça e estimula a participação da
sociedade na fiscalização da gestão pública
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-estimula-participacao-da-sociedade-nafiscalizacao-da-gestao-publica/
TCE-RS
Santo Ângelo é a próxima cidade a receber o Encontro de Controle e Orientação
do TCE-RS
Na próxima quinta-feira (30), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realiza a
14ª edição dos Encontros Regionais de Controle e Orientação (ERCOs) em Santo
Ângelo, na URI (Avenida Universidade das Missões, 464), das 9h às 17h. A
atividade pedagógica objetiva esclarecer as competências do TCE-RS e orientar
os gestores públicos na busca por administrações mais eficientes. O Encontro é
destinado aos gestores públicos dos 57 municípios sob a jurisdição do Serviço
Regional de Auditoria de Santo Ângelo (SRSA)
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/santo-angelo-e-a-proxima-cidade-a-recebero-encontro-de-controle-e-orientacao-do-tce-rs/

TCE-SC
Palestra no TCE/SC aborda a relação do gestor público e dos órgãos de controle
com a nova LINDB
"A segurança jurídica vive diante de uma contradição entre ser uma unanimidade
em abstrato e letra morta em contrato. Na prática, o que assistimos é uma
crescente e reiterada insegurança jurídica." A frase é do jurista Floriano de
Azevedo Marques Neto, que, na tarde desta quinta-feira (23/6), apresentou a
servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) e ao público em
geral a palestra "Administração pública: balanço dos 4 anos da nova Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)”. Assista à íntegra da palestra
no canal do TCE/SC no Youtube.
https://www.tcesc.tc.br/palestra-no-tcesc-aborda-relacao-do-gestor-publico-e-dosorgaos-de-controle-com-nova-lindb
Site do TCE/SC permite acompanhar se pelo menos 25% das matrículas do EJA
no Estado e nos municípios são integradas à educação profissional
Foi disponibilizado, nesta terça-feira (21/6), no portal do Tribunal de Contas de
Santa Catarina, na internet, o painel eletrônico que permite à sociedade e aos
gestores públicos acompanhar o cumprimento da Meta 10 do Plano Nacional de
Educação (PNE). A meta estabelece a oferta de, no mínimo, 25% das matrículas
de educação de jovens e adultos (EJA), nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional. Além do painel da Meta 10, o website do
TCE Educação contempla os painéis de outras quatro metas — ao, todo, são 20
previstas no PNE para o período 2014/2024.
https://www.tcesc.tc.br/site-do-tcesc-permite-acompanhar-se-pelo-menos-25-dasmatriculas-do-eja-no-estado-e-nos-municipios
TCE-SP
Mais de 600 pessoas participam de encontro do TCE em Araçatuba
Com a participação de mais de 600 pessoas, o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCESP) realizou, na quinta-feira (23/6), reunião com Prefeitos,
Vereadores, lideranças políticas, Secretários Municipais, gestores, servidores
públicos e representantes de 59 municípios das regiões de Araçatuba e
Andradina.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-600-pessoas-participam-encontro-tcearacatuba

TCE-TO
Corte tocantinense adere ao Programa Nacional de Transparência Pública
O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) aderiu ao Acordo Plurilateral de
Cooperação Técnica nº 03/2022, que visa a implementação do Programa
Nacional de Transparência Pública, firmado entre os Tribunais de Contas, o
Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), Instituto Rui Barbosa (IRB),
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), a
Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) e a Atricon, no
intuito de mobilizar as próprias instituições de controle, os agentes públicos e a
sociedade para a concretização do direito à informação.
https://www.tceto.tc.br/corte-tocantinense-adere-ao-programa-nacional-detransparencia-publica/
Conta de ex-prefeita recebe parecer pela rejeição e quatro de ordenadores são
aprovadas
As contas anuais consolidadas da ex-prefeita de Araguaçu, Eliete Alves de Melo,
do exercício financeiro de 2019, receberam da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Tocantins (TCE/TO), parecer prévio pela rejeição. Um dos motivos que
levaram à decisão foram despesas de exercícios anteriores no valor de R$
1.026.752,11, sem o devido reconhecimento na contabilidade, em desacordo com
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Lei Federal nº 4.320/64,
Resolução Plenária nº 265/2018 e IN TCE/TO nº 02/2013. A Primeira Câmara
aprovou com ressalvas quatro contas de ordenadores de despesas.
https://www.tceto.tc.br/conta-de-ex-prefeita-recebe-parecer-pela-rejeicao-equatro-de-ordenadores-sao-aprovadas/

