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TCE-AL
Tc News entrevista pré-candidato ao Governo de Alagoas Fernando Collor.
Em mais um episódio da série de entrevistas aos pré-candidatos de Alagoas, na
manhã desta segunda-feira(27), o Jornalista Valtenor Leoncio, apresentador do
TC News da TV Cidadã (canal 35.2), entrevistou o Senador de Alagoas e précandidato ao Governo, Fernando Collor de Mello.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDg0OA==&titulo=Tc_News_entrevista_pr%C3%A9candidato_ao_Governo_de_Alagoas_Fernando_Collor.&cat=MQ==
TCE-AM
TCE-AM adere ao Programa Nacional de Transparência Pública da Atricon
Com o objetivo de avaliar e otimizar o nível de transparência nos órgãos públicos
fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a Corte de Contas
amazonense aderiu ao Programa Nacional de Transparência Pública, criado pela
Associação dos Tribunais de Contas (Atricon). O programa está na fase de
comunicação e treinamento dos órgãos avaliados.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56056
TCE-AM institui oficialmente sistema de integridade
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou, nesta sexta-feira (24), a
resolução que institui oficialmente o seu sistema de integridade e compliance.
Válido para todos os servidores, sem distinção de cargo ou função, além de
jurisdicionados e demais órgãos que se relacionem de alguma forma com a Corte
de Contas, o sistema passou por longa fase de planejamento e implantação.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56039
TCE-AM emite alerta a prefeitos sobre gastos com shows e festividades
Para evitar que gestores públicos sejam multados por gastos ilegítimos, a
Diretoria de Controle Externo de Licitações e Contratos (Dilcon), setor da
Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM), emitiu, nesta sexta-feira (24), um alerta sobre a realização de
despesas com festividades, shows, bandas artísticas e congêneres. O documento
foi disponibilizado na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico da Corte de
Contas.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56036

TCE-GO
Tribunal analisa Contas do Governador, exercício de 2021
O Parecer Prévio das Contas do Governador relativas ao exercício de 2021 será
apreciado (28/jun) em sessão plenária virtual do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás (TCE-GO), com encerramento às 18h. A prestação de contas anual do
governo de Goiás, relativa ao terceiro ano de mandato de Ronaldo Caiado, está a
cargo do conselheiro Celmar Rech, sorteado para a tarefa.
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunal-analisa-contas-do-governador-exercicio-de2021
Servidores do TCE-GO lançam livro com jurisprudências do TCU
O diretor de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO),
Sérvio Túlio Teixeira e Silva, em coautoria como professor Cleuler Barbosa das
Neves lançou o livro “Inteligência artificial e Jurisprudência: delimitação
jurisprudencial nas decisões do TCU do conceito aberto de cláusula restritiva ao
caráter”. Um dos capítulos da publicação da Editora Dialética conta com artigo
que tem a participação do servidor do TCE-GO Maurício Barros de Jesus e de
Wesley Modanez.
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidores-do-tce-go-lancam-livro-comjurisprudencias-do-tcu
TCE-MA
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga nova lista de portais da transparência
que serão avaliados
A secretaria de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis)
tornou pública nova lista entes fiscalizados pela Corte de Contas maranhense
cujos portais de transparência serão submetidos a avaliação. A Sefis avalia
periodicamente os portais da transparência com base no que definem a Lei
Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei
Complementar nº 131 (Lei da Transparência), a Lei Complementar nº 156, a Lei
Federal nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação – LAI), a Lei Federal nº 13.460
(Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos), entre outros normativos.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2384-secretaria-de-fiscalizacao-do-tcedivulga-nova-lista-de-portais-da-transparencia-que-serao-avaliados-3

TCE-MG
Conselheiro Durval Ângelo recebe medalha Mário Ottoboni
O conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG), Durval Ângelo, é a primeira autoridade agraciada com a Medalha
Mário Ottoboni, entregue nesta quinta-feira (23/6) durante o 9º Congresso
Internacional das APACs (Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados). A medalha foi instituída para homenagear as pessoas (autoridades
parceiras, voluntários e recuperandos) que mais contribuem para o
aprimoramento e disseminação do Método APAC. Também receberam a
homenagem o Sr. Valdecir Antônio Ferreira (voluntário da APAC) e o Sr. Ubirajara
Rabelo (recuperando da APAC de São José dos Campos).
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625732
TCE-RJ
TCE estabelece metodologia para cálculo de gastos com Educação conforme
artigo 212 da Constituição
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) ajustou a Nota
Técnica Nº 05, de 13 de abril de 2022, que define a metodologia para cálculo do
percentual mínimo a ser aplicado pelos gestores em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE). O ajuste efetuado se refere aos restos a
pagar processados e não processados até o limite de disponibilidade de caixa em
31 de dezembro de um exercício, pagos no exercício seguinte.
https://www.tce.rj.gov.br/portalnovo/noticia/tce_estabelece_metodologia_para_cal
culo_de_gastos_com_educacao
TCM-RJ
Presidente do TCMRJ recebe medalha pelos 120 anos da Candido Mendes
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, participou, nesta sexta-feira,
24/06, da cerimônia de posse no cargo de Reitora da professora Doutora Andreya
Mendes de Almeida Scherer Navarro, da Universidade Candido Mendes e, na
ocasião, foi condecorado com a medalha comemorativa pelos 120 anos daquela
instituição. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu
a aula magna durante a solenidade.
http://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16190&detalhada
=2&downloads=0

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
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/

