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TCE-AC 
MUDANÇAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E AS OPORTUNIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO PARA A REGIÃO AMAZÔNICA E PARA O ACRE 
 
Mudanças Científicas e Tecnológicas e as Oportunidades de Desenvolvimento 
Para a Região Amazônica e Para o Acre, este foi o tema da palestra proferida pelo 
ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina Diniz, na tarde desta 
segunda-feira, 02, no auditório da FIEAC em Rio Branco. 
https://tceac.tc.br/2022/05/03/mudancas-cientificas-e-tecnologicas-e-as-
oportunidades-de-desenvolvimento-para-a-regiao-amazonica-e-para-o-acre/ 
 
TCE-AM 
Conselheiro Mario de Mello é homenageado com foto na Galeria de Presidentes do 
TCE-AM 
 
O ex-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e atual 
coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mario de Mello, foi 
homenageado na manhã desta quarta-feira (04) com a inauguração de foto na 
Galeria de Presidentes, localizada no 2º andar do prédio anexo do TCE-AM. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53710 
 
TCE-CE 
TCE Ceará divulga resultados do projeto “A educação não pode esperar” para 
Secretarias Municipais 
 
O Tribunal de Contas do Ceará publicou o Ofício Circular nº 10/2022, assinado pelo 
presidente, conselheiro Valdomiro Távora, no Diário Oficial Eletrônico (em 3/5/22), 
voltado a todas secretarias municipais de educação sobre os resultados da 
Auditoria realizada pelo TCE Ceará para o projeto “A educação não pode esperar”. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4911-tce-ceara-divulga-
resultados-do-projeto-a-educacao-nao-pode-esperar-para-secretarias-municipais 
 
TCE-ES 
Ex-servidor da Câmara de Itarana tem que devolver R$ 1,8 milhão por desvio de 
recurso público 
 
Em razão do desfalque de recursos públicos na conta bancária da Câmara de 
Vereadores de Itarana, o ex-servidor daquele Legislativo Adair Lucas foi condenado 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) ao ressarcimento 
do valor equivalente a 451.633,45 VRTE (R$ 1.822.340,97 em valores atualizados), 
além de multa no valor de R$ 30.000,00.  
https://www.tcees.tc.br/ex-servidor-da-camara-de-itarana-tem-que-devolver-r-18-
milhao-por-desvio-de-recurso-publico/ 
 



	

	 	

 
TCE-GO 
TCE-GO recebe as Contas do Governador no exercício de 2021 
 
As Contas do Governador relativas ao exercício de 2021 foram formalmente 
entregues hoje (3/mai) ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 
conselheiro Edson Ferrari e ao relator do processo, conselheiro Celmar Rech, pela 
secretária da Economia, Cristiane Schmidt.  
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-recebe-as-contas-do-governador-no-exercicio-
de-2021 
 
TCE-MG 
Portal Nacional de Contratações Públicas será apresentado no dia 11 de maio aos 
tribunais de contas 
 
O Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas apresentará, no dia 
11 de maio, às 10h, durante reunião virtual, as funcionalidades da atual versão do 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) aos tribunais de contas. Também 
serão detalhados os procedimentos de integração com a ferramenta e a projeção 
de ações futuras de desenvolvimento. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625610 
 
TCE-PA 
Primeira sessão plenária presencial de 2022 termina com várias devoluções fixadas 
pelo TCE-PA 
 
Na primeira sessão plenária presencial de 2022, realizada na terça-feira, 3 de maio, 
o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) julgou 24 processos, entre 
Prestações e Tomadas de Contas, Recursos de Reconsideração e 
Representações. As devoluções totalizaram R$ 683.012,59.  
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6456-primeira-sessao-plenaria-
presencial-de-2022-termina-com-varias-devolucoes-fixadas-pelo-tce-pa 
 
TCE-PB 
TCE-PB JULGA IRREGULARES CONTAS DE OS QUE GERENCIOU 
MATERNIDADE EM PATOS COM PREJUÍZOS DE R$ 2 MILHÕES 
 
Reunido em sessão ordinária híbrida, nesta quarta-feira (04), o Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba responsabilizou a Organização Social Irmandade de Santa 
Casa da Misericórdia de Birigui, que gerenciou a Maternidade Dr. Peregrino Filho 
do município de Patos, no segundo semestre de 2019, por prejuízos que passam 
dos R$ 2 milhões. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-julga-irregulares-contas-de-os-que-gerenciou-
maternidade-em-patos-com-prejuizos-de-r-2-milhoes 
 



	

	 	

 
TCE-PR 
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam escolas de quatro municípios do Paraná 
 
Uma equipe composta por quatro auditores de controle externo da Coordenadoria 
de Auditorias (CAUD) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) está realizando, 
desde a última segunda-feira (2 de maio), auditorias presenciais em quatro 
municípios paranaenses. Relativas à área da educação, as atividades estão sendo 
executadas como parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do órgão de 
controle. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/auditores-do-tribunal-de-contas-fiscalizam-
escolas-de-quatro-municipios-do-parana/9801/N 
 
Valéria Borba será reconduzida como procuradora-geral do MPC-PR nesta quarta 
 
Valéria Borba, atual procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado 
do Paraná (MPC-PR), será reconduzida ao cargo de chefia da instituição para o 
biênio 2022-2024 nesta quarta-feira (4 de maio). A cerimônia de posse será 
realizada às 14 horas, na abertura da sessão semanal do Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), realizada por videoconferência e com 
transmissão ao vivo pelo canal da Corte no YouTube. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/valeria-borba-sera-reconduzida-como-
procuradora-geral-do-mpc-pr-nesta-quarta/9800/N 
 
TCE-PE 
MPCO expede recomendação sobre compra de material de robótica 
 
O procurador geral do Ministério Público de Contas (MPCO) de Pernambuco, 
Gustavo Massa, expediu, nessa segunda-feira (2), uma recomendação a todos os 
prefeitos e secretários de Educação do Estado para que suspendam a adesão a 
atas de preços de outros estados, os procedimentos licitatórios para aquisição de 
kits de robótica e os pagamentos por municípios que já tenham celebrado contrato 
com a empresa Megalic. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6503-mpco-expede-recomendacao-as-prefeituras-sobre-compra-de-
material-de-robotica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Primeira tese em contabilidade aprovada no país é de servidor do TCE 
 
Com o tema “Custos no Setor Público: diretrizes para implantação no Brasil, 
sistematização no mundo, e proposta de um software de apuração”, o auditor de 
controle externo do Tribunal de Contas de Pernambuco, João Eudes Bezerra Filho, 
teve sua tese de doutorado profissional aprovada na última quarta-feira (27) pela 
Fucape Business School.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6505-servidor-do-tce-tem-primeira-tese-de-doutorado-em-
contabilidade-aprovada-no-pais 
 
TCE-PI 
Tribunal realiza Fiscalização Ordenada em todo o Piauí nesta quarta (4) 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí realiza nesta quarta-feira (4) mais uma 
série de fiscalizações ordenadas, que são feitas de forma surpresa, executadas em 
regime de força-tarefa de forma simultânea, num único dia, utilizando toda a força 
disponível de trabalho, reunindo técnicos e auditores. 
https://www.tce.pi.gov.br/tribunal-realiza-fiscalizacao-ordenada-em-todo-o-piaui-
nesta-quarta-4/ 
 
TCE-RS 
Grupos setoriais de energia elétrica e combustíveis registram aumento de 
arrecadação de ICMS no Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) divulgou, nesta quarta-feira (04), a 
edição de abril de 2022 do Boletim Informativo das Receitas Estaduais. No período, 
a Receita Bruta do Poder Executivo foi de R$ 6,01 bilhões, o que representa uma 
elevação em relação a abril de 2021 (R$ 5,21 bilhões), bem como ao mesmo mês 
de 2020 (R$ 3,79 bilhões). 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/grupos-setoriais-de-energia-eletrica-e-
combustiveis-registram-aumento-de-arrecadacao-de-icms-no-estado/ 
 
TCE-RO 
TCE-RO disponibiliza ao cidadão relatório 1º trimestre de 2022 
 
Em atendimento, entre outros objetivos, ao princípio da transparência, o Tribunal 
de Contas (TCE-RO) disponibiliza à sociedade o relatório consolidado de suas 
atividades, referentes ao primeiro trimestre de 2022. 
https://tcero.tc.br/2022/05/04/tce-ro-disponibiliza-ao-cidadao-relatorio-1o-trimestre-
de-2022/ 
 
 
 



	

	 	

 
TCM-SP 
Vice-presidente do TCE-RS e da ASUR visita o TCMSP e participa da Sessão 
Plenária 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-
RS) e da ASUR/ASUL, entidade que reúne os Tribunais de Contas do Mercosul, 
Marcos Peixoto, visitou na quarta-feira (04/05), o Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCM-SP), e participou da Sessão Plenária. Peixoto, que tem 
estimulado o intercâmbio de informações entre os dois Tribunais, convidou o 
presidente do TCMSP, conselheiro João Antonio da Silva Filho, para integrar a 
diretoria da ASUR/ASUL, representando São Paulo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43953 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas recebe congresso internacional de estudos jurídicos 
 
Na manhã desta terça-feira, 3, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
(TCE/SE) recebeu o VII Congresso Internacional de Estudos Jurídicos e o II 
Encontro da Rede de Direitos Humanos e Transnacionalidade, ambos organizados 
pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1956 
 


