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TCE-AL 
Equipe técnica apresenta projeto oficial do Centro de Memória do Tribunal de 
Contas de Alagoas 
 
Mais uma etapa foi dada nesta quarta-feira (13), com a apresentação do projeto 
oficial do Centro de Memória do Tribunal de Contas de Alagoas. O esboço foi 
apresentado pela equipe técnica responsável pelo planejamento arquitetônico ao 
Presidente, conselheiro Otávio Lessa e para a comissão do TCE/AL.  
O trabalho de idealização e planejamento se iniciou em agosto de 2021, e 
oficializou em fevereiro deste ano, com a assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica entre o TCE/AL e o Gabinete Civil, através do Arquivo Público de Alagoas 
(APA). 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDc5OQ==&titulo=Equipe_t%C3%A9cnica_apresenta_projeto_ofici
al_do_Centro_de_Mem%C3%B3ria_do_Tribunal_de_Contas_de_Alagoas&cat=M
Q== 
 
TCE-AP 
Conselheiros do TCE Amapá participam de reunião sobre essencialidade dos TCs 
 
A essencialidade dos Tribunais de Contas foi um dos assuntos discutidos em 
reunião da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas), na última 
segunda-feira (11/04), na sede da entidade, em Brasília (DF). O presidente do TCE 
Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, e o conselheiro corregedor, Regildo 
Salomão, participaram do encontro. 
Juntamente com o senador Davi Alcolumbre, os diretores da Atricon foram 
recebidos pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para reforçar a 
importância dos temas versados nas PECs  2/2027 e 302/207 (essencialidade dos 
Tribunais de Contas) e 63/2013 - acréscimos por tempo de serviço. Na 
oportunidade, o senador Rodrigo Pacheco subscreveu a emenda à PEC 63/2013. 
https://tce.ap.gov.br/noticias/conselheiros-do-tce-amapa-participam-de-reuniao-
sobre-essencialidade-dos-tcs  
 
TCE-AM 
TCE-AM, Ufam e UEA renovam parceria para reforçar auditorias ambientais 
 
A parceria entre o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e as Universidades 
Federal do Amazonas (Ufam) e do Estado do Amazonas (UEA) para reforçar as 
auditorias ambientais realizadas pela Corte de Contas amazonense foi renovada 
por mais dois anos.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53033 
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TCE-ES 
TCE-ES lança nova ferramenta e dá transparência a dados de contratos de 
concessões e PPPs 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em iniciativa inédita 
entre as Cortes do país, lançou, nesta terça-feira (12), o “Painel de Concessões e 
PPPs”, nova funcionalidade do Painel de Controle. A plataforma disponibiliza e 
organiza os dados sobre os processos de concessões comuns e parcerias público-
privadas (PPPs) existentes no Estado do Espírito Santo para todos os cidadãos. É 
possível consultar, por exemplo, o volume de recursos desses contratos, os tipos 
de concessões, quem são os concessionários e os concedentes, tipos de serviços, 
setores e data do fim dos contratos. 
https://www.tcees.tc.br/tribunal-de-contas-lanca-nova-ferramenta-e-da-
transparencia-a-dados-de-contratos-de-concessoes-e-ppps/ 
 
TCE-GO 
Entidades firmam Pacto pela Primeira Infância em Goiás 
 
Representantes dos três Poderes, órgãos independentes e sociedade organizada 
do Estado de Goiás assinaram hoje (12/abr), no Salão Nobre da Presidência do 
Tribunal de Justiça, Termo de Adesão ao Pacto Nacional pela primeira Infância, 
celebrado junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na oportunidade, houve 
também a adesão ao Termo de Compromisso do Comitê Goiano para 
Implementação das Ações Previstas no Pacto Nacional pela Primeira Infância.  
O Pacto pela Primeira Infância é uma iniciativa do CNJ, que conta com a adesão 
de diversas instituições, como tribunais de contas, entidades que os representam, 
legislativo, judiciário e outros, que visa reduzir a vulnerabilidade social e garantir o 
direito das crianças desde seu nascimento até os seis anos. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/entidades-firmam-pacto-pela-primeira-infancia-em-
goias  
 
TCE-PB  
2ª CÂMARA DO TCE NEGA RECURSOS E MANTÉM DECISÃO QUE IMPUTA 
DÉBITO DE R$ 1,1 MILHÃO A EX-PREFEITA 
 
A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado, reunida em sessão ordinária híbrida, 
nesta terça-feira (12), manteve a imputação de um débito de R$ 1,1 milhão, 
solidariamente, à ex-prefeita de Coremas, Francisca das Chagas Andrade 
(falecida), e à empresa Obraplan – Serviços Urbanos Ltda, referente a excesso de 
pagamentos por serviços de Limpeza Urbana no município (proc. nº 18.854/19).  
 
https://tce.pb.gov.br/noticias/2a-camara-do-tce-nega-recursos-e-mantem-decisao-
que-imputa-debito-de-r-1-1-milhao-a-ex-prefeita 
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TCE-PE 
Reunião discute PPP de iluminação pública de Olinda 
 
Representantes da Prefeitura de Olinda, da Caixa Econômica Federal (CEF) e do 
Banco Mundial se reuniram nesta terça-feira (12) com o conselheiro Dirceu Rodolfo 
de Melo Júnior, para tratar da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação 
Pública do município. O objetivo desta PPP é aperfeiçoar a qualidade dos serviços 
prestados à população, melhorando a segurança pública e ajudando a fomentar o 
crescimento econômico.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/383-
2022/abril/6470-reuniao-discute-discute-ppp-de-iluminacao-publica-de-olinda 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ e MPRJ assinam termo para fiscalização de verbas da concessão da 
Cedae 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) assinaram, nesta terça-feira (12/04), um 
Termo de Convênio de Cooperação Técnica. As duas instituições acordaram uma 
colaboração mútua em ações relacionadas ao uso do dinheiro público obtido com 
a concessão da Cedae. O conselheiro-presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do 
Nascimento, foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, na sede 
do MPRJ. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_mprj_assinam_termo_para_fisca
lizacao_de_verbas_da_concessao_da_cedae 
 
Belford Roxo: TCE declara ilegal compra de material escolar por R$ 4,2 milhões 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) declarou a ilegalidade 
de ato de inexigibilidade de licitação formalizado pela Prefeitura de Belford Roxo. 
Assinado em abril de 2017, o documento visava à aquisição de materiais didáticos 
e pedagógicos para a rede municipal de educação no valor total de R$ 4,2 milhões.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/belford_roxo_tce_declara_ilegal_compra_
de_material_escolar_por_r_42_milhoes 
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TCE-RO 
Membro do TCE-RO e Vice-Presidente Executivo da Atricon participa de debate 
sobre ações de interesse do Sistema Tribunais de Contas 
 
Com a participação de 30 diretores da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), entre os quais, o Presidente da entidade, Conselheiro 
Cezar Miola (TCE-RS), e o Vice-Presidente Executivo, Conselheiro Edilson de 
Sousa Silva (TCE-RO), foi realizada reunião de trabalho nessa segunda-feira 
(11/4), na sede da Associação, em Brasília. 
https://tcero.tc.br/2022/04/13/membro-do-tce-ro-e-vice-presidente-executivo-da-
atricon-participa-de-debate-sobre-acoes-de-interesse-do-sistema-tribunais-de-
contas/  
 
TCM-SP 
Envio de dados de obras por ferramenta que monitora sobrepreço será obrigatório 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) encerrará a fase de testes 
e passará a exigir, a partir de 2 de maio, o envio de informações sobre recursos 
empregados em obras públicas por meio da Ferramenta de Análise de Risco de 
Obras (FARO). De acordo com o Comunicado GP n° 10/2022, publicado no 
Caderno Legislativo do Diário Oficial de sábado (2/4), neste primeiro momento a 
exigência abrangerá orçamentos acima de R$ 2 milhões. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43222  
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas recebe encontro do Pacto pela Educação 
 
Integrantes do grupo Pacto pela Educação, composto por diversas instituições e 
entidades com trabalhos voltados à melhoria do ensino público sergipano, 
estiveram reunidos nesta terça-feira, 12, no gabinete da conselheira Susana 
Azevedo, no Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), para avançar em novas 
ações.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1934 
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