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TCU
TCU vai avaliar mecanismos de prevenção e combate ao assédio existentes na
Caixa Econômica Federal
A Presidente do TCU, ministra Ana Arraes, comunicou, nesta quarta-feira (29/6),
que determinou internamente a solicitação de informações sobre os mecanismos
de prevenção e combate ao assédio existentes na Caixa Econômica Federal. O
comunicado ocorreu após as recentes notícias veiculadas na imprensa sobre
denúncias de assédio no âmbito da Caixa Econômica Federal, que envolvem o
Presidente da instituição.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaque-da-sessao-plenaria-de-29-dejunho.htm
Tribunal aprova contas do presidente com 14 ressalvas
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou hoje (29/6) as contas do
presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, relativas ao exercício de 2021.
Os ministros acompanharam por unanimidade a proposta do relator, ministro
Aroldo Cedraz. O parecer prévio traz dez recomendações e cinco alertas ao
Poder Executivo federal. Ao todo, foram apontadas três irregularidades e três
impropriedades no relatório sobre a execução dos orçamentos da União e
identificadas oito distorções no Balanço Geral.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-aprova-contas-de-governo-com14-ressalvas.htm
TCE-MT
Conselheiro Sérgio Ricardo recebe título de cidadão cuiabano e é homenageado
por defesa ambiental
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo,
recebeu duas homenagens da Câmara Municipal de Cuiabá, na noite de quartafeira (29): o título de cidadão cuiabano e moção de aplausos por sua atuação em
defesa do meio ambiente.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-sergio-ricardo-recebe-titulo-decidadao-cuiabano-e-e-homenageado-por-defesa-ambiental/54403

TCE-MG
Pedido de vista interrompe a apreciação do Balanço Geral do Estado de 2020
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em sessão
extraordinária, iniciaram, na manhã de hoje, dia 29/06/2022, a apreciação do
Balanço Geral do Estado do exercício de 2020, do governador Romeu Zema.
Após o relator do processo 1.101.512, conselheiro Cláudio Terrão, e o conselheiro
revisor, Gilberto Diniz, manifestarem o voto pela aprovação das contas com
ressalvas, um pedido de vista feito pelo conselheiro Durval Ângelo interrompeu o
julgamento das contas.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625742
TCM-PA
Ex-prefeito de Cametá terá que devolver mais de R$1 milhão aos cofres públicos
O ex-prefeito de Cametá, José Waldoli Filgueira Valente, teve a prestação de
contas anuais do exercício de 2018 reprovadas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará (TCMPA). Ele terá que devolver aos cofres públicos, no prazo
máximo de 60 dias, o valor de R$ 1.800.110,71.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-prefeito-de-cameta-tera-que-devolver-maisde-r1-milhao-aos-cofres-publicos/
Mais de 1 mil pessoas participam da segunda edição do CAPACITação em 2022
Segundo dados da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”,
mais de mil gestores e servidores públicos de 41 municípios do sul do Pará
participaram do projeto CAPACITação realizado pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará (TCMPA), em Marabá, entre os dias 27 e 30 de junho. Entre o
público, estão prefeitos, secretários municipais, presidentes de câmaras de
vereadores, de fundos municipais, de conselhos de educação, saúde, assistência
social e outros, que estiveram em 25 palestras e cursos que levaram orientação
técnica para melhoria e aperfeiçoamento das gestões municipais.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/mais-de-1-mil-pessoas-participam-da-segundaedicao-do-capacitacao-em-2022/

TCE-RJ
Novo conselheiro do TCE-RJ é empossado em Sessão Solene
Diante de um auditório lotado, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Márcio Pacheco assinou nesta quarta-feira
(29/06) o Termo de Posse, em Sessão Solene realizada no auditório da Corte de
Contas. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado do Rio de
Janeiro, Cláudio Castro, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano, do presidente em exercício do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador José Carlos Maldonado de
Carvalho, e do defensor público-geral do Estado, Rodrigo Pacheco, entre outras
autoridades.
https://www.tce.rj.gov.br/portalnovo/noticia/novo_conselheiro_do_tce_rj_e_empos
sado_em_sessao_solene
TCE-RS
Região de Santo Ângelo recebe 14º Encontro de Controle e Orientação do TCERS
Nesta quinta-feira (23), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou o 14º
Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), na URI, em Santo Ângelo.
O evento foi direcionado aos prefeitos, presidentes das Câmaras Municipais,
vereadores, e demais gestores dos 57 municípios auditados pelo Serviço
Regional de Auditoria de Santo Ângelo (SRSA) do TCE-RS. O objetivo do
Encontro é orientar os administradores públicos para as boas práticas na gestão,
qualificando a aplicação dos recursos públicos e evitando irregularidades. No
total, 520 pessoas inscreveram-se para participar das atividades.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/regiao-de-santo-angelo-recebe-14oencontro-de-controle-e-orientacao-do-tce-rs/
TCE-SP
Com ressalvas, TCE emite parecer pela aprovação das contas de 2021 do
Governo de SP
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) emitiu parecer favorável,
com ressalvas, à aprovação das contas do exercício de 2021, sob a
responsabilidade do Governador João Doria, na quarta-feira (29/6), às 10h00,
durante sessão extraordinária do Pleno. O voto, lavrado pelo Conselheiro VicePresidente, Sidney Estanislau Beraldo, foi acompanhado pela unanimidade dos
membros do Colegiado.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-com-ressalvas-tce-emite-parecer-pela-aprovacaocontas-2021-governo-sp

TCE-SP
TCMSP examina o Balanço da Prefeitura e emite parecer favorável para as
Contas do exercício de 2021
Por unanimidade, o Colegiado do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCMSP) emitiu Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas da Prefeitura
da capital, relativas ao exercício de 2021, durante Sessão Plenária Extraordinária
realizada na manhã dessa quarta-feira. (29/6), transmitida ao vivo pelo canal TV
TCMSP, no YouTube. A sessão destinada à votação das Contas foi realizada logo
após o encerramento da Sessão Plenária Ordinária.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48282

