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TCE-AP 

Grupo de trabalho do TCE Amapá faz raio-x da educação de Itaubal e Cutias 

 
Durante uma semana, escolas das redes públicas de ensino municipal e estadual, 
nos municípios de Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm, foram visitadas pelo 
Grupo de Trabalho da Educação do Tribunal de Contas do Estado. 

https://tce.ap.gov.br/noticias/grupo-de-trabalho-do-tce-amapa-faz-raio-x-da-
educacao-de-itaubal-e-cutias  

TCE-AM 

Mais de 200 gestores públicos do AM faltam enviar prestações de contas 

 
A menos de 72 horas do fim do prazo para o encaminhamento das prestações de 
contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado, apenas 138 gestores públicos — 
de um total de 368 — entregaram a prestação de contas ao TCE até a manhã desta 
terça-feira (29). Ainda faltam enviar o documento ao TCE-AM até as 23h59 de 
quinta-feira (31), 240 gestores públicos, a maioria integrante da administração 
direta e indireta do Governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52227 

 
Decano do TCE-AM, conselheiro Julio Cabral é aposentado pelo colegiado 

 
Aos 68 anos de idade, o decano do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), 
conselheiro Julio Cabral, deu entrada no pedido de aposentadoria das atividades 
na Corte de Contas amazonense e teve o pedido deferido pelo colegiado na manhã 
desta terça-feira (29). O pedido foi lido pela presidente em exercício, conselheira 
Yara Lins dos Santos, no início da 10ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, e levou 
em conta motivos de saúde do conselheiro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52122  
 
TCM-BA 

Nova edição da revista eletrônica “Jurisdam” já está no site do TCM 

 
Está à disposição dos jurisdicionados para consulta, desde a segunda-feira 
928/03), no site do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, a 5ª edição da 
“Jurisdam”, revista eletrônica trimestral elaborada pela Diretoria de Assistência aos 
Municípios do TCM. 
https://www.tcm.ba.gov.br/nova-edicao-da-revista-eletronica-jurisdam-ja-esta-no-
site-do-tcm/  
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TCE-ES 

Aprovado Plano Anual de Ações Educacionais do TCE-ES para o exercício 2022 

 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou, na sessão 
plenária realizada no último dia 22, o Plano Anual de Ações Educacionais (PAAE) 
para o exercício 2022. Com a finalidade de otimizar as ações de capacitação, serão 
atendidas, primeiramente, “lacunas” nas áreas de relação de conhecimentos, 
legislações, documentos institucionais e ferramentas tecnológicas. 
https://www.tcees.tc.br/aprovado-plano-anual-de-acoes-educacionais-do-tce-es-
para-o-exercicio-2022/  
 
TCE-GO 

TCE-GO apresenta sua experiência com certificações ISO a servidores do TJ-GO 

 
Procurados pelo Tribunal de Justiça (TJ-GO), a Diretoria de Governança, 
Planejamento e Gestão (DiPlan) e a Secretaria Administrativa, na tarde do dia 
(25/mar), apresentaram o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Corte de Contas, 
com enfoque no processo de obtenção das certificações ISO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-apresenta-sua-experiencia-com-certificacoes-
iso-a-servidores-do-tj-go 

  
TCE-MA 

TCE lança cartilha sobre controle externo para público jovem 

 
Com a publicação online da cartilha “Merenda Escolar”, nesta terça-feira (29), o 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) dá a largada para o 
lançamento da coleção “Conhecendo o TCE”, cuja proposta é traduzir conceitos, 
programas e ações do controle externo em linguagem acessível para o público 
jovem.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2276-tce-lanca-cartilha-sobre-controle-
externo-para-publico-jovem  
 
 TCE-MA e TJMA celebram acordo para continuidade de obras do Fórum de 
Imperatriz 

Um acordo entre o Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA) e o Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA) vai ajudar a destravar a construção do Fórum de 
Imperatriz, a segunda maior comarca do Maranhão, com uma população estimada 
em 260 mil pessoas. O empreendimento está com as obras paralisadas há alguns 
anos em decorrência de ações de fiscalização. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2275-tce-ma-e-tjma-celebram-acordo-
para-continuidade-de-obras-do-forum-de-imperatriz  
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TCE-MT 

Novo fluxo: Segecex e SNJur alinham entendimentos para padronização de 
pareceres 

 
Com foco na celeridade das respostas aos jurisdicionados, foi estabelecido um 
novo fluxo para as resoluções de consulta no Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT).   Isso porque, a partir da aprovação da Resolução Normativa 01/2022, 
que instituiu o novo modelo de atuação fiscalizatória das Secretarias de Controle 
Externo (Secex), as consultas formais passaram a ser encaminhadas, 
primeiramente, à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex), responsável pela 
emissão do parecer técnico. Em seguida, o procedimento deve ser enviado à 
Secretaria de Normas e Jurisprudência (SNJur), que deverá se manifestar em 
subsídio ao pronunciamento da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência 
(CPNJur). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novo-fluxo-segecex-e-snjur-alinham-
entendimentos-para-padronizacao-de-pareceres/53929  
 
Prefeitos endossam proposta de capacitação do TCE-MT e apostam em orientação 
para o desenvolvimento de políticas públicas 

 
Na última semana, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realizou dois 
grandes eventos voltados à qualificação dos prefeitos do estado e ao 
aprimoramento na prestação do serviço público. A ação repercutiu entre os 
gestores, que enxergaram na iniciativa a oportunidade de desburocratizar 
processos, reduzir erros e dar efetividade às políticas de desenvolvimento 
econômico e social das 141 cidades mato-grossenses. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/prefeitos-endossam-proposta-de-capacitacao-
do-tce-mt-e-apostam-em-orientacao-para-o-desenvolvimento-de-politicas-
publicas/53924  
 
Ministro do TCU debate responsabilidade dos gestores públicos em seminário no 
TCE-MT nesta quinta-feira (31) 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 8h desta 
quinta-feira (31), o seminário “Responsabilidade objetiva e subjetiva dos gestores 
e colaboradores públicos”. O evento híbrido contará com a presença do ministro do 
Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/ministro-do-tcu-debate-responsabilidade-dos-
gestores-publicos-em-seminario-no-tce-mt-nesta-quinta-feira-31/53919  
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TCE-MS 

TCE-MS participa de entrega do Bioparque Pantanal 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul participou nessa segunda-
feira, 28 de março, da cerimônia de entrega do Espaço de Experiência e 
Conhecimento Bioparque Pantanal. A solenidade reuniu importantes autoridades 
do Estado. Localizado no Parque das Nações Indígenas, o complexo abriga o maior 
aquário de água doce do mundo. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6524/tce-ms-participa-de-entrega-do-
bioparque-pantanal  
 
Políticas Públicas na Saúde é tema de curso no TCE-MS 

 
Apresentar uma visão geral sobre os principais aspectos do controle social 
realizado nas políticas públicas e na área da saúde, é o objetivo do curso que será 
disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio 
da Escola Superior de Controle Externo, a partir do dia 05 de abril. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6523/politicas-publicas-na-saude-e-
tema-de-curso-no-tce-ms  
 
TCE-PA 

CNPTC e Atricon discutem temas do controle externo em Brasília-DF 

 
No último dia 22, uma comitiva da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais 
de Contas (CNPTC) cumpriu agenda em Brasília-DF. A Conselheira Substituta do 
Tribunal de Contas de Estado do Pará (TCE-PA), Milene Cunha, vice-presidente 
Jurídico-Institucionais da Atricon, integrou o grupo, que contou ainda com o 
presidente da Associação, Cezar Miola (TCE-RS), juntamente com o vice-
presidente executivo da entidade, Edilson Silva (TCE/RO); e com o presidente do 
TCE-SC, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, que representou o 
CNPTC. 
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6382-cnptc-e-atricon-discutem-
temas-do-controle-externo-em-brasilia-df  
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TCM-PA  
Reunião entre TCMPA e UNICEF destaca sinergia para melhorar educação no 
Marajó 

 
O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), 
Sérgio Leão, o conselheiro Cezar Colares e a conselheira substituta Adriana 
Oliveira participaram, na tarde desta segunda-feira (28) sobre ações articuladas 
entre a Corte de Contas e o Unicef para melhorar a qualidade do ensino municipal 
na região do Marajó, no Pará, por meio de projetos em execução. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/reuniao-entre-tcmpa-e-unicef-destaca-sinergia-
para-melhorar-educacao-no-marajo/  
 
TCMPA visita Curralinho e São Sebastião da Boa Vista com programa 
“Fortalecimento da Educação” 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) retornou ao Marajó com as 
ações do projeto “Fortalecimento da Educação”. Os municípios de Curralinho e São 
Sebastião da Boa Vista receberam a equipe da Corte de Contas que, entre os dias 
21 e 26 de março, tiveram encontros, audiências públicas e visitas para 
conhecerem a realidade do ensino municipal em cada localidade e tentarem, em 
conjunto, traçar estratégias para a melhoria dos índices educacionais daquela 
região. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-visita-curralinho-e-sao-sebastiao-da-
boa-vista-com-programa-fortalecimento-da-educacao/  
 
TCE-PR  
Rio Bonito do Iguaçu anula licitação que havia sido suspensa por medida cautelar 
 
Após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinar, por meio de medida 
cautelar, a suspensão da Tomada de Preços nº 6/2021, lançada pela Prefeitura de 
Rio Bonito do Iguaçu, a administração desse município da Região Centro-Sul do 
Paraná decidiu anular o procedimento licitatório. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/rio-bonito-do-iguacu-anula-licitacao-que-havia-
sido-suspensa-por-medida-cautelar/9730/N  
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TCE-PR promove auditoria em obras de pavimentação paralisadas em Araucária 

 
Com o objetivo de auxiliar a Prefeitura de Araucária a retomar o andamento de 
obras da pavimentação de vias urbanas locais que estavam paralisadas, o Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) promoveu, por meio de sua 
Coordenadoria de Auditorias (CAUD), fiscalização sobre o assunto, realizada entre 
junho e novembro do ano passado. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-promove-auditoria-em-obras-de-
pavimentacao-paralisadas-em-araucaria/9727/N  
 
TCE-RS 

TCE-RS realizou imersão de gestores 

 
Liderança e engajamento foi o tema da 1ª Imersão de Gestores do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RS), realizada hoje (28), na sede da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. Na abertura, o 
presidente Alexandre Postal destacou a importância da iniciativa no debate de 
temas de interesse de todos os servidores. “Além disso, este encontro marca o 
reencontro de todos nós, que há dois anos estávamos confinados em razão da 
pandemia”, acrescentou. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-realizou-imersao-de-gestores/  
 
TCE-RO 

I Conferência online Democracia e Institucionalidade começa nesta quarta-feira 
(30/3) 
 
Para marcar os dez anos do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo 
(MPC-SP) acontece, a partir desta quarta-feira (30/3), a I Conferência Democracia 
e Institucionalidade. O evento online conta em sua programação com palestras, 
painéis e lançamentos de livros e revistas técnicas. 
https://tcero.tc.br/2022/03/29/i-conferencia-online-democracia-e-institucionalidade-
comeca-nesta-quarta-feira-30-3/  
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TCE-SP 

Evento no TCE terá Michel Temer e Alexandre de Moraes como palestrantes 

 
specialistas e autoridades renomadas em Direito Econômico, Financeiro e 
Tributário participam, de 30 de março a 1º de abril, na Capital, da I Conferência 
sobre Democracia e Institucionalidade do Ministério Público de Contas junto ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).  O evento, que celebra uma 
década de história do MPC-SP, reunirá nomes como o 37º Presidente da República 
(2016-2018), Michel Temer, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes, o Secretário do Tesouro Nacional (2016-2018) Mansueto 
Facundo de Almeida Júnior e o Economista André Lara Resende. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-evento-tce-tera-michel-temer-e-alexandre-moraes-
como-palestrantes  
 
TCESP arrecada itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade 
até dia 31 

 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) arrecada, até quinta-feira 
(31/3), produtos de higiene pessoal para mulheres em situação de rua e 
vulnerabilidade socioeconômica.  A iniciativa, coordenada pela Presidência da 
Corte, visa coletar sabonete, xampu, condicionador, absorventes, escova, creme e 
fio dental, desodorante, lenços de papel e umedecidos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-arrecada-itens-higiene-para-mulheres-
situacao-vulnerabilidade-ate-dia-31  
 
TCESP capacitará membros dos Conselhos Municipais de Saúde no dia 7 

 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promove na quinta-feira 
(7/4), das 14h00 às 16h00, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia 
Mello’, na Capital, palestra voltada aos membros dos Conselhos Municipais de 
Saúde para divulgar o lançamento do curso à distância sobre o tema. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-capacitara-membros-conselhos-municipais-
saude-dia-7  
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TCM-SP 

Palestra da EGC aborda "Governança em Contratações Públicas" na Nova Lei de 
Licitações Notícias 

 
Dando prosseguimento ao ciclo de palestras sobre a Nova Lei de Licitações (nº 
14.133/2021) e Contratos Administrativos, a Escola de Gestão e Contas (EGC) do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) promoveu por meio de 
suas redes sociais, nesta segunda-feira (28/03), uma apresentação para a 
discussão sobre o tema: "Governança em Contratações Públicas", suas inovações 
e consolidações frente a essa nova norma. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43032  
 

TCE-SE 

Igualdade de gênero: Conselheira Susana Azevedo promove reunião de trabalho 
com membros da Atricon 

 
Nesta segunda-feira, 28, a conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do 
Estado de Sergipe (TCE/SE), esteve à frente da primeira reunião virtual do Grupo 
de Trabalho (GT) constituído pela Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) com o objetivo de sugerir medidas para a promoção da 
igualdade de gênero no âmbito do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. 
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1911  
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