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Aniversariantes da Semana
03/04

Cons. Maria Elizabeth C. de Azevedo Picanço (TCE-AP)
Proc. Paulo Henrique Araujo dos Reis (TCE-MA)

04/04

Conselheiro César Filomeno Fontes (TCE-SC)

05/04

Cons. Subst. Yara Amazônia Lins R. dos Santos (TCE-AM)

06/04

AUDITORIA DE RESULTADOS CONFIRMA
EVOLUÇÃO DOS TCS, DIZ PRESIDENTE DA
ATRICON
A evolução dos órgãos de controle externo, marcada pela
realização de auditorias de resultados de políticas públicas, já
faz parte da realidade de boa parte dos 34 Tribunais de Contas
brasileiros. A afirmação foi feita pelo presidente da Atricon,
conselheiro Antonio Joaquim, em palestra de abertura do Fórum
de Gestão Pública no Mato Grosso. O evento, realizado em Cuiabá
nos dias 4 e 5, foi organizado pela Editora Fórum. LEIA MAIS!

Conselheiro José Augusto Araújo de Faria (TCE-AC)

07/04

Procurador Thiago Pinheiro Lima (TCE-SP)

08/04

Conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho (TCE-PI)

VEJA NO SITE
PROMOVER A EFICIÊNCIA DA
GESTÃO PÚBLICA É O MAIOR
DESAFIO, DIZ AYRES BRITTO
O regime constitucional
dos Tribunais de Contas e a
diferença entre competência,
atribuição e função dessas
instituições foram alguns dos
assuntos abordados em palestra
ministrada, na última 6ª-feira
(05), pelo ex-presidente do STF,
ministro aposentado Ayres Bitto. A apresentação, que integra
o projeto Ensino a Distância do TCE-MT, foi gravada e está
disponível em vídeo. CONFIRA!

TCE-RS DIVULGA ESTUDO SOBRE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
NOS MUNICÍPIOS
O levantamento de dados
sobre a situação administrativa,
os suportes normativos e a
capacidade técnica em relação
ao licenciamento e à fiscalização
das atividades que possam causar
impacto ambiental nas cidades
gaúchas, segundo o conselheiro presidente Cezar Miola, irão
subsidiar as auditorias ambientais do TCE-RS. LEIA MAIS!

